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APRESENTAÇÃO

FORMAÇÃO ÉTICA E TRANSFORMADORA

A inovação é o que distingue  

um líder de um seguidor.

Steve Jobs

	 A	determinação	constitucional	de	realização	de	curso	oficial	de	preparação	e	
aperfeiçoamento	e	a	necessidade	de	acompanhamento	e	orientação	dos	membros	do	
MPPR	em	estágio	probatório,	por	meio	de	ações	de	qualificação,	exigiu	a	criação	do	
Curso	de	Preparação	e	Aperfeiçoamento	em	Ministério	Público,	como	etapa	obrigatória	
do	processo	de	vitaliciamento	na	carreira,	por	meio	da	edição	do	Ato	Conjunto	PGJ/
CGMP	nº	01/2017.

	 O	 Curso	 possui	 caráter	 interdisciplinar	 e	 tem	 ênfase	 na	 formação	 ética	 e	
humanista.	Com		foco	na	atuação	prática,	a	sua	finalidade	é	possibilitar	a	aproximação	
e	a	sensibilização	dos	Promotores	de	Justiça	à	realidade	social.			

	 Por	mais	 sérios	 e	 rigorosos	 que	 sejam	os	 concursos	 públicos	 de	 ingresso	 ao	
MPPR,	o	Promotor	de	Justiça,	em	início	de	carreira,	precisa	ser	orientado	para	que	os	
conhecimentos	teóricos,	demonstrados	no	certame,	sejam	aplicados	em	conformidade	
com	diretrizes	estratégicas	e	políticas	institucionais	eficientes	de	promoção	dos	direitos	
humanos-fundamentais.

	 No	transcorrer	do	processo	de	vitaliciamento,	os	cursistas	são	acompanhados	
por	membros	e	servidores	com	experiência	nas	áreas	de	atuação	institucional,	por	meio	
de	atividades	teóricas	e	práticas,	que	podem	envolver	o	acompanhamento	das	rotinas	
das	Promotorias	de	Justiça,	a	explicação	de	técnicas	de	 investigação	pelo	Ministério	
Público,	 a	 análise,	 discussão	 e	 possíveis	 encaminhamentos	 de	 procedimentos	
extrajudiciais,	a	elaboração	de	peças	extrajudiciais	e	processuais,	a	participação	em	
audiências,	 sessões	 plenárias	 do	 Tribunal	 do	 Júri	 e	 visitas	 institucionais,	 além	 da	
realização	de	meios	de	autocomposição	e	de	resolução	de	conflitos.
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	 Essas	atividades	são	desenvolvidas	para	despertar	a	vocação	para	o	exercício	

das	 funções,	 jurisdicionais	 e	 extrajurisdicionais,	 nas	 diversas	 áreas	 de	 atuação	 do	

Ministério	Público.	Procuram	aprimorar	a	 capacidade	 técnico-jurídica,	mas	 também	

incentivar	a	proatividade	e	ressaltar	o	compromisso	da	instituição	com	a	construção	

permanente	de	uma	sociedade	mais	ética,	justa	e	democrática.

	 Para	tanto,	o	Promotor	de	Justiça	precisa	ter	mais	que	conhecimentos	jurídicos,	

sendo	 indispensável	 possuir	 habilidades	 especiais	 e	 atitudes	 corajosas.	 O	 espírito	

criativo	e	inovador,	o	senso	crítico	aguçado	e	a	correta	tomada	de	decisões,	nas	esferas	

judicial	e	extrajudicial,	fazem	do	membro	do	Ministério	Público	um	importante	agente	

político	de	transformação	social.

	 A	construção	desse	Ministério	Público	eficiente	e	resolutivo	exige	novas	formas	

de	atuação.	Não	é	um	modelo	pronto	e	acabado.	Precisa	ser	edificado	com	o	esforço	

e	a	interlocução	de	diversas	gerações	de	Procuradores	e	Promotores	de	Justiça.	Exige	

a	compatibilização	da	melhor	tradição	e	das	conquistas	históricas	de	uma	instituição	-	

fortalecida	pela	Constituição	Federal	de	1988	-	com	a	juventude	e	a	energia	daqueles	

que	ingressam	nas	fileiras	do	MP.

	 Nessa	perspectiva,	a	Escola	Superior	do	MPPR	busca	quebrar	paradigmas	na	

formação	profissional,	dar	voz	ativa	e	protagonismo	ao	 jovem	Promotor,	bem	como	

mostrar	a	sua	importância	e	a	sua	responsabilidade	político-sociais.

	 O	 livro	 MP e Compromisso com a Sociedade	 é	 resultado	 dos	 trabalhos	 de	

conclusão	do	Curso	de	Preparação	e	Aperfeiçoamento	em	Ministério	Público	de	16	

novos	 integrantes	da	 instituição.	Revelam	a	sua	percepção	e	problematização	sobre	

questões	 de	 atuação	 do	 Ministério	 Público,	 além	 de	 instigarem	 um	 caminho	 de	

formação	 continuada	para	 além	do	 estágio	 probatório,	 abrindo	 espaço	para	 outros	

diálogos	 institucionais	 e	 para	 a	 construção	 de	 um	MP	 mais	 comprometido	 com	 a	

cidadania,	o	regime	democrático	e	a	defesa	dos	legítimos	interesses	sociais.					

 

	 Nesse	 esforço	 de	 melhorar	 os	 serviços	 prestados	 pelo	 Ministério	 Público	 à	

população,	destaca-se	a	parceria	da	Escola	Superior	do	MP-PR	com	a	Fundação	Escola	

do	Ministério	Público	do	Paraná	(FEMPAR)	e	com	a	Associação	Paranaense	do	Ministério	

Público	 (APMP).	 A	 união	 de	 propósitos	 fortalece	 o	MP	 do	 Paraná,	 ao	 proporcionar	

aos	 seus	 integrantes	 oportunidades	 e	 espaços	 de	 qualificação	 e	 aperfeiçoamento	

funcionais.			

	 Boa	leitura!

 Eduardo Cambi

	 Promotor	de	Justiça

 Coordenador da Escola Superior do MPPR
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A ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO SOBRE A CADEIA DE CUSTÓDIA

André Ruiz Prates
Promotor Substituto do Ministério 

Público do Estado do Paraná

SUMÁRIO: 1	Introdução;	2	A	função	de	controle	externo	da	atividade	policial;	3	A	cadeia	
de	 custódia;	 4	 A	 necessidade	 de	 articulação	 dos	 órgãos	 envolvidos	 na	 investigação	
criminal;	5	Do	exercício	difuso	do	controle	externo	da	atividade	policial;	6	Conclusão.

RESUMO:	Compete	ao	Ministério	Público	o	exercício	do	controle	externo	da	atividade	
policial	 cuja	 atuação	 impacta	 diretamente	 no	 resultado	 final	 da	 persecução	 penal.	O	
trabalho	 defende	 que	 a	 atividade	 fiscalizatória	 da	 cadeia	 de	 custódia	 decorre	 deste	
poder-dever	 de	 exercer	 o	 controle	 externo	 da	 atividade	 policial	 e,	 ainda,	 propicia	 a	
redução	de	inconvenientes	para	a	efetividade	da	persecução	penal.

1 INTRODUÇÃO

Na	condição	de	“dominus	litis”,	detém	o	Ministério	Público	o	poder-dever	de	
fiscalizar	a	atuação	de	investigação	criminal	dos	órgãos	de	persecução	penal.	Essa	atuação	
fiscalizatória,	 por	 certo,	 alcança	 áreas	 diversas	 na	 fase	 inicial	 persecutória,	 dentre	 as	
quais	releva,	para	o	presente	trabalho,	aquela	exercida	sobre	a	cadeia	de	custódia	dos	
vestígios	que	embasam	a	produção	da	prova	pericial.

Com	efeito,	as	nuances	da	custódia	destes	elementos	tem	uma	abrangência	talvez	
ilimitada	e,	em	muito	de	seus	campos,	o	estudo	da	cadeia	é	dotado	de	especificidades	
técnicas	que	fogem	à	atribuição	(e	ao	conhecimento)	ministerial.	O	objetivo	do	trabalho,	
porém,	é	voltado	aos	reflexos	processuais	da	identificação	e	preservação	dos	vestígios,	
que	deve	ser	feita	de	forma	a	não	dar	espaço	para	a	incerteza	e	a	insegurança.

Em	outras	palavras,	a	atualização	fiscalizatória	deve	ter	como	escopo	a	efetiva	
manutenção	da	integridade	e	idoneidade	destes	elementos	de	modo	que	a	valoração	
possa	 ser	 realizada	 processualmente	 de	 forma	 segura,	 preservando-se	 os	 direitos	
fundamentais	do	acusado	e	permitindo-se	uma	atuação	eficiente	na	persecução	penal	
em	prol	da	obtenção	da	verdade	processual.

De	 fato,	 a	 verdade	processual	não	 tem	como	pretensão	a	de	 se	 traduzir	 em	
uma	verdade	substancial,	dada	a	impossibilidade	lógica	de	se	reproduzir,	com	precisão	
absoluta,	a	realidade	dos	fatos	apenas	por	meio	de	indagações	 inquisitivas	alheias	ao	
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objeto	 processual.	 O	 que	 se	 tenciona	 através	 do	 conceito	 de	 verdade	 processual	 é	
permitir	o	controle	em	relação	ao	método	utilizado1.	Como	leciona	Aury	Lopes	Junior2,

Esta	 restrição	 observada	 é	manifestada	 em	 quatro	 sentidos:	 a	 tese	
da	acusação	deve	ser	feita	segundo	e	conforme	a	norma;	a	acusação	
deve	ser	apoiada	pela	prova	colhida	por	meio	de	técnicas	normativas	
preestabelecidas;	 sempre	 deve	 ser	 uma	 verdade	 passível	 de	 prova	
e	oposição;	e	a	dúvida,	a	 falta	de	acusação	ou	a	carência	de	provas	
devidamente	 formadas	 impõem	 que	 a	 presunção	 de	 inocência	
prevaleça	sobre	elas.

Por	tais	razões,	o	trato	correto	dos	vestígios	e	o	respeito	à	cadeia	de	custódia	
exsurgem	como	essenciais	para	que	a	verdade	processual	se	traduza	na	mais	correta	das	
soluções.

2 A FUNÇÃO DE CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL

O	Ministério	Público,	instituição	permanente	e	essencial	à	função	jurisdicional	
do	Estado,	tem,	dentre	as	suas	incumbências,	o	exercício	do	controle	externo	da	atividade	
policial,	conforme	preceitua	o	art.	129,	VI,	da	Constituição	Federal.

No	âmbito	infraconstitucional,	a	matéria	é	regulamentada	pela	Lei	Complementar	
n.	75/1993	(art.	9º)	e,	no	âmbito	do	Estado	do	Paraná,	pela	Lei	Complementar	Estadual	
n.	85/1997,	cujo	art.	57	prevê	que	incumbe	ao	Ministério	Público:

XII	 -	 exercer	 o	 controle	 externo	 da	 atividade	 policial,	 civil	 e	militar,	
instituído	por	ato	do	Procurador-Geral	de	Justiça,	por	meio	de	medidas	
administrativas	 e	 judiciais,	 visando	 assegurar	 a	 indisponibilidade	 da	
persecução	penal	e	a	prevenção	ou	correção	de	ilegalidades	ou	abuso	
de	poder,	com	a	faculdade	de:
a)	fiscalizar	e	acompanhar	atividades	investigatórias;
b)	requisitar	providências	visando	sanar	omissão,	ilegalidade	ou	abuso	
de	poder;
c)	recomendar	à	autoridade	policial	a	observância	das	leis	e	princípios	
jurídicos;
d)	ter	livre	ingresso	em	estabelecimentos	policiais	e	prisionais;
e)	 ter	 acesso	 ou	 requisitar	 documentos	 relativos	 à	 atividade-fim	
policial;
f)	 receber	 da	 autoridade	 policial	 comunicação	 sobre	 a	 prisão	 de	
qualquer	pessoa,	com	a	indicação	do	lugar	onde	se	encontra	preso;
g)	recomendar	à	autoridade	competente	a	instauração	de	sindicância	
ou	procedimento	cabível.

1		MARGRAF,	Alencar	Frederico;	e	PESCH,	Natália	Mendes.	Garantias	constitucionais	na	produção	probatória	e	o	descaso	
com	a	cadeia	de	custódia.	Revista	de	Direito	Constitucional	e	Internacional.	Vol.	106/2018.	Pág.	225-246.	Mar-Abr	2018.

2		Apud	idem.

A	 disciplina	 normativa	 vigente,	 portanto,	 confere	 ao	 Ministério	 Público	 o	
exercício	 do	 controle	 externo	 da	 atividade	 policial,	 destacando-se,	 no	 presente,	 o	
poder-dever	de	“fiscalizar	e	acompanhar	a	atividade	 investigatória”	e	o	de	“requisitar	
providências”,	 conferindo	 legitimidade	 à	 intervenção	ministerial	 fiscalizatória	 sobre	 a	
rígida	e	necessária	observância	da	cadeia	de	custódia.

No	 âmbito	 regulamentar,	 o	 Conselho	 Nacional	 do	 Ministério	 Público,	 com	
fundamento	em	seu	poder	normativo,	editou	a	Resolução	n.	20,	de	28	de	maio	de	2007,	
disciplinando,	no	âmbito	do	Ministério	Público,	o	controle	externo	da	atividade	policial.

Referida	Resolução	distingue	duas	formas	de	controle,	o	difuso	e	o	concentrado.	
O	 controle	 difuso	 é	 “o	 exercido	 por	 todos	 os	 membros	 do	 Ministério	 Público	 com	
atribuição	criminal,	quando	do	exame	dos	procedimentos	que	lhes	forem	atribuídos”.	
Já	o	concentrado	é	o	exercido	“através	de	membros	com	atribuições	específicas	para	
o	 controle	 externo	 da	 atividade	 policial,	 conforme	 disciplinado	 no	 âmbito	 de	 cada	
Ministério	Público”	(art.	3º,	incisos	I	e	II).

A	 existência	 do	 controle	 concentrado,	 ou	 seja,	 de	 um	órgão	ministerial	 com	
atribuições	específicas	para	o	controle	externo,	não	afasta	a	necessidade	de	que	cada	
membro,	no	exercício	de	suas	atribuições,	exerça	o	controle	que	lhes	caiba.	Fato	é	que	
há	atribuições	concernentes	ao	tema	que	podem	ser	melhores	exercidas	no	âmbito	do	
controle	concentrado	(ex.:	articulação	dos	órgãos	de	persecução	penal),	e	há	outras	que	
podem	e	devem	 ser	 exercidas	por	 todos	os	membros	nos	 feitos	 em	que	atuem	 (ex.:	
ausência	de	realização	do	exame	pericial	para	a	comprovação	da	materialidade).

A	 atuação	 por	 todos	 os	 membros	 ganha	 relevo	 na	 medida	 em	 que	 se	 tem	
observado	 que	 o	 desenvolvimento	 de	 uma	 teoria da cadeia de custódia tem sido 
trabalhado	e	levado	aos	tribunais	com	a	específica	finalidade	de	invalidar	provas	periciais	
cuja	elaboração	não	tenha	seguido	a	normatização	em	vigor3.

Por	isto,	é	importante	que	o	controle	externo	difuso	sobre	a	cadeia	de	custódia	
seja	realizado	de	forma	diligente	em	todos	os	feitos	em	que	o	membro	do	Ministério	
Público	atue	como	dominus litis.

3		Nesse	sentido,	“PROCESSO	PENAL.	RECURSO	EM	HABEAS	CORPUS.	CRIMES	CONTRA	AS	RELAÇÕES	DE	CONSUMO.	
LEI	 N.	 8.137/1990.	 RECEPTAÇÃO	 QUALIFICADA	 E	 ASSOCIAÇÃO	 CRIMINOSA.	 TRANCAMENTO	 DA	 AÇÃO	 PENAL.	
EXCEPCIONALIDADE.	NÃO	DEMONSTRAÇÃO	DE	PLANO	DE	POSSÍVEL	CONSTRANGIMENTO	ILEGAL.	 INTERCEPTAÇÃO	
TELEFÔNICA.	NULIDADE.	NÃO	OCORRÊNCIA.	SUCESSIVAS	PRORROGAÇÕES.	POSSIBILIDADE.	PRECEDENTES	DO	STJ	E	
DO	STF.	QUEBRA	DA	CADEIA	DE	CUSTÓDIA.	RELATÓRIO	CIRCUNSTANCIADO.	PRESCINDIBILIDADE.	REVOLVIMENTO	DA	
PROVA.	IMPOSSIBILIDADE	NA	VIA	ELEITA.	RECURSO	NÃO	PROVIDO.	(…)	7.	A	quebra	da	cadeia	de	custódia	tem	como	
objetivo	garantir	a	todos	os	acusados	o	devido	processo	legal	e	os	recursos	a	ele	inerentes,	como	a	ampla	defesa,	o	
contraditório	e	principalmente	o	direito	à	prova	lícita.	O	instituto	abrange	todo	o	caminho	que	deve	ser	percorrido	
pela	prova	até	sua	análise	pelo	magistrado,	sendo	certo	que	qualquer	interferência	durante	o	trâmite	processual	
pode resultar na sua imprestabilidade.(...)	 (HC	140.798/SC,	Rel.	Ministro	SEBASTIÃO	REIS	JÚNIOR,	SEXTA	TURMA,	
julgado	 em	 04/10/2012,	 DJe	 19/10/2012)	 (…)”	 (RHC	 77.836/PA,	 Rel.	Ministro	 RIBEIRO	DANTAS,	 QUINTA	 TURMA,	
julgado	em	05/02/2019,	DJe	12/02/2019)	–	destacado.
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3 A CADEIA DE CUSTÓDIA

A	Portaria	n.	82	da	Secretaria	Nacional	de	Segurança	Pública	(SENASP)	conceitua	
cadeia	de	custódia	como	“o	conjunto	de	todos	os	procedimentos	utilizados	para	manter	
e	documentar	a	história	cronológica	do	vestígio,	para	rastrear	sua	posse	e	manuseio	a	
partir	de	seu	reconhecimento	até	o	descarte”.

Na	doutrina,	Eduardo	Del	Campo4	conceitua	o	 instituto	como	“o	conjunto	de	
procedimentos	administrativos	que	certificam	a	preservação	e	integridade	da	amostra	
durante	 todos	 os	 passos	 (coleta,	 recebimento	 e	 análise),	 de	 maneira	 a	 garantir	 a	
confidencialidade	e	a	confiabilidade	dos	resultados”.

A	custódia	do	vestígio,	como	o	próprio	nome	sugere,	deve	ser	feita	de	modo	
encadeado,	 sem	 dar	 azo	 à	 argumentação	 sobre	 a	 qualidade	 e	 confiabilidade	 na	
identificação,	coleta,	transporte,	armazenamento	e	análise	do	material,	de	tal	forma	que

“Qualquer	 desconfiança	 que	 surgir	 no	 mundo	 jurídico	 quanto	 à	
garantia	da	autenticidade	e/ou	idoneidade	poderá	ser	esclarecida	por	
meio	do	rastreamento	do	processo.	Toda	prova	que	chega	ao	tribunal	
tem	sua	história	que	pode	ser	conhecida	pelos	operadores	do	direito	
durante	o	desenvolvimento	dos	seus	trabalhos	de	ofício”.5

Vale	destacar	que	a	observância	deste	sistema	de	custódia	não	se	reduz	à	mera	
necessidade	de	documentação	dos	fatos,	mas	sim,	à	exigência	de	que	o	contraditório	
seja	efetivado,

“sendo	dever	do	órgão	acusador	e	da	polícia	judiciária	a	disponibilização	
de	 recursos	 e	 meios	 que,	 mais	 do	 que	 possibilitar	 mero	 acesso	 a	
elementos	de	prova,	tragam	conteúdo	íntegro,	coerente	e	consistente	
–	que	possa	ser	rastreado	e	verificado,	portanto	–,	dando	azo	a	uma	
defesa	efetiva	a	ser	exercida”6.

Desta	forma,	a	importância	da	observância	da	cadeia	de	custódia	refere-se	ao	
fato	de	que	o	rompimento	do	elo	que	une	cada	uma	de	suas	etapas	tem	efeitos	nefastos	
na	valoração	da	prova	decorrente	do	vestígio	ou,	quiçá,	da	própria	legalidade	desta	prova,	
em	nítida	afronta	ao	princípio	constitucional	do	contraditório.	Tomem-se	dois	exemplos,	
infelizmente	já	observados	no	cotidiano	forense	e	que	retratam	as	conclusões.

O	 primeiro	 respeita	 ao	 auto	 de	 exibição	 e	 apreensão	 que	 não	 descreve	
individualmente	 as	 drogas	 apreendidas	 com	 cada	 um	 dos	 envolvidos.	 Melhor	
exemplificando:	há	duas	apreensões	da	(aparentemente)	mesma	substância	com	pessoas	

4		Apud	EDINGER,	Carlos.	Cadeia	de	Custódia,	Rastreabilidade	probatória.	Revista	Brasileira	de	Ciências	Criminais.	Vol.	
120/2016.	Pág.	237-257.	Maio_jun/2016.	DTR\2016\20120.

5		MARINHO,	Girlei	Veloso.	Cadeia	de	custódia	da	prova	pericial:	uma	exigência	no	mundo	contemporâneo.	Revista	
Segurança	Justiça	e	Cidadania/Ministério	da	Justiça	–	Ano	6,	n.	9	(2014).

6	 	 EDINGER,	 Carlos.	 Cadeia	 de	 Custódia,	 Rastreabilidade	 probatória.	 Revista	 Brasileira	 de	 Ciências	 Criminais.	 Vol.	
120/2016.	Pág.	237-257.	Maio_jun/2016.	DTR\2016\20120.

distintas,	mas	relacionadas	ao	mesmo	contexto	fático,	e	o	auto	de	exibição	e	apreensão	
trata	como	se	fosse	uma	única	apreensão,	indicando	o	peso	total	da	droga	apreendida	
em	um	único	auto	de	constatação	provisória	da	droga.	Tal	situação	terá	efeito	nefasto	à	
efetividade	da	persecução	penal	caso	o	laudo	toxicológico	definitivo	conclua	que	uma	
das	substâncias	não	se	enquadra	no	conceito	de	droga	para	os	fins	legais.

O	segundo	respeita	à	ausência	de	preservação	da	integralidade	dos	áudios	de	
uma	interceptação	telefônica.	Sabe-se	que	a	transcrição	completa	não	é	exigida	pela	lei	
e	pela	jurisprudência	majoritária.	Por	isto,	na	prática,	opta-se	pela	transcrição	parcial,	
relacionada	 apenas	 aos	 diálogos	 que	 tenham	 pertinência	 com	 o	 objeto	 investigado.	
Eventualmente,	havendo	a	perda	dos	áudios	concernentes	aos	diálogos	não	transcritos,	
não	é	incorreta	a	conclusão	de	que	o	contraditório	e	a	ampla	defesa	estarão	afetados,	
dando	forte	argumentação	para	declaração	de	nulidade	daquela	prova7.

Tais	exemplos	demonstram	a	importância	da	fiscalização	do	Ministério	Público	
sobre	cada	um	dos	elos	da	cadeia	de	custódia.

4 A NECESSIDADE DE ARTICULAÇÃO DOS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS NA INVESTIGAÇÃO 
CRIMINAL

A	 persecução	 penal	 é	 desenvolvida	 por	 diversos	 órgãos,	 cada	 qual	 com	 sua	
área	 específica	 de	 atuação.	 A	 correta	 observância	 da	 cadeia	 custódia	 perpassa	 pela	
necessidade	de	um	tratamento	conjunto	sobre	a	matéria.	Mais	uma	vez,	valemos	de	um	
exemplo	prático.

Ocorrido	um	crime	de	homicídio,	cabe	comumente	à	Polícia	Militar	as	cautelas	
necessárias	 para	 o	 isolamento	 inicial	 da	 cena	 do	 crime,	 eis	 que,	 por	 ter	 natureza	
ostensiva,	em	regra	são	os	primeiros	a	serem	acionados	após	a	prática	delitiva.	Nesse	
sentido,	estabelece	a	Diretriz	n.	003/2014	da	Polícia	Militar	do	Estado	do	Paraná:

“Normalmente	 os	 Militares	 Estaduais,	 em	 face	 de	 sua	 atividade	
ostensiva,	são	os	primeiros	Agentes	Públicos	a	chegar	ao	local	de	crime.	
Por	isso,	é	absolutamente	necessário	que	apliquem	todas	as	medidas	
que	visem	manter	o	local	de	crime	exatamente	nas	mesmas	condições	
em	 que	 se	 encontrava	 quando	 ali	 consumado	 o	 ato	 criminoso,	
resguardando,	dessa	forma,	os	vestígios	ali	existentes”.

7		RECURSO	ESPECIAL.	ART.	305	DO	CPM.	NULIDADE.	INTERCEPTAÇÃO	TELEFÔNICA.	PROVA	EMPRESTADA.	QUEBRA	
DA	 CADEIA	DE	 CUSTÓDIA	DA	 PROVA.	 FALTA	DE	 ACESSO	À	 INTEGRALIDADE	DAS	 CONVERSAS.	 EVIDENCIADO	 PELO	
TRIBUNAL	DE	ORIGEM	A	EXISTÊNCIA	DE	ÁUDIOS	DESCONTINUADOS,	SEM	ORDENAÇÃO,	SEQUENCIAL	LÓGICA	E	COM	
OMISSÃO	DE	TRECHOS	DA	DEGRAVAÇÃO.	 FILTRAGEM	ESTABELECIDA	SEM	A	PRESENÇA	DO	DEFENSOR.	NULIDADE	
RECONHECIDA.	PRESCRIÇÃO	CONFIGURADA.	RECURSOS	PROVIDOS.	DECRETADA	A	EXTINÇÃO	DA	PUNIBILIDADE.	(…)	2.	
É	dever	o	Estado	a	disponibilização	da	integralidade	das	conversas	advindas	nos	autos	de	forma	emprestada,	sendo	
inadmissível a seleção pelas autoridades de persecução de partes dos áudios interceptados. 3. A apresentação de 
parcela	do	produto	extraído	dos	áudios,	cuja	filtragem	foi	estabelecida	sem	a	presença	do	defensor,	acarreta	ofensa	
ao	princípio	da	paridade	de	armas	e	ao	direito	à	prova,	porquanto	a	pertinência	do	acervo	probatório	não	pode	
ser	 realizado	apenas	pela	acusação,	na	medida	em	que	gera	vantagem	desarrazoada	em	detrimento	da	defesa.  
4.	Reconhecida	a	nulidade,	inegável	a	superveniência	da	prescrição,	com	fundamento	no	art.	61	do	CPP.	5.	Recursos	
especiais	providos	para	declarar	a	nulidade	da	interceptação	telefônica	e	das	provas	dela	decorrentes,	reconhecendo,	
por	consequência,	a	superveniência	da	prescrição	da	pretensão	punitiva	do	Estado,	de	ofício.	(REsp	1795341/RS,	Rel.	
Ministro	NEFI	CORDEIRO,	SEXTA	TURMA,	julgado	em	07/05/2019,	DJe	14/05/2019)	–	destacado.
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Isolada	e	preservada	adequadamente	a	área,	começam	os	trabalhos	de	perícia,	
de	incumbência	do	Instituto	de	Criminalística,	e	de	investigação,	de	atribuição	da	Polícia	
Civil,	os	quais	devem	também	primar	pelo	rigor	na	identificação,	coleta	e	manuseio	de	
eventuais	vestígios	inicialmente	preservados.

Note-se,	portanto,	que	a	efetiva	articulação	de	 todos	os	órgãos	envolvidos	é	
imprescindível	 para	que	 cada	um	dos	elos	da	 cadeia	de	 custódia	 seja	 respeitado	e	 a	
prova	pericial	daí	resultante	seja	passível	de	valoração	judicial.	E,	neste	ponto,	a	função	
exercida	pelo	Membro	do	Ministério	Público,	de	dominus litis	da	ação	penal	pública	e	
detentor	do	poder-dever	de	fiscalizar	externamente	a	atividade	policial,	concede-lhe	os	
atributos	necessários	para	promover	a	articulação	entre	os	órgãos	de	persecução.

5 DO EXERCÍCIO DIFUSO DO CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL

Diante	 do	 objetivo	 do	 presente	 trabalho,	 opta-se	 por	 elencar	 uma	 série	 de	
situações	 comumente	 observadas	 e	 que	 podem	 dar	 ensejo	 ao	 argumento	 de	 não	
observância	 da	 cadeia	 de	 custódia	 dos	 vestígios.	 Opta-se,	 ainda,	 por	 classificar	 as	
violações	à	cadeia	de	custódia	conforme	suas	diferentes	etapas8,	agrupando-as	em	fase	
interna	e	fase	externa9.

Serão	 ainda	 discriminadas	 possíveis	 formas	 de	 atuação	 do	 órgão	ministerial	
visando	evitar	a	irregularidade	ou,	quando	possível,	saná-la.

5.1	ATUAÇÃO	FISCALIZATÓRIA	SOBRE	A	FASE	EXTERNA	DA	CADEIA	DE	CUSTÓDIA

A	fase	externa	abrange	a	preservação	do	local	de	crime,	a	busca	do	vestígio,	o	
reconhecimento	do	vestígio,	a	fixação	do	vestígio,	a	coleta	do	vestígio,	o	acondicionamento	
do	vestígio,	o	 transporte	do	vestígio	e	o	 recebimento	do	vestígio	 (2.2	da	Portaria	82,	
de	16	de	julho	de	2014,	da	Secretaria	Nacional	de	Segurança	Pública).	Destacam-se	as	
seguintes	situações:

8  A Portaria n. 82, de 16 de julho de 2014, da Secretaria Nacional de Segurança Pública elenca as etapas da cadeia de 
custódia: “1.5. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas: a.	reconhecimento:	
consiste no ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial; b.	fixação:	é 
a descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área 
de exames, ilustrada por fotografias, filmagens e/ou croqui; c. coleta: consiste no ato de recolher o vestígio que será 
submetido à análise pericial respeitando suas características e natureza; d. acondicionamento: procedimento por meio 
do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e 
biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento; 
e. transporte: consiste no ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições adequadas 
(embalagens, veículos, temperatura, etc.), de modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem como 
o controle de sua posse;	f.	recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio que deve ser documentado 
com, no mínimo, as seguintes informações: número de procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, 
local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, 
protocolo, assinatura e identificação de quem recebeu; g. processamento: é o exame pericial em si, manipulação do 
vestígio de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter 
o resultado desejado que deverá ser formalizado em laudo; h.	armazenamento: é o procedimento referente à guarda, 
em condições adequadas, do material a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou 
transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente; i. descarte: procedimento referente à liberação do 
vestígio, respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial” (destacado).

9		Conforme	arts.	2.2	e	2.3	da	Portaria	n.	82,	de	16	de	julho	de	2014,	da	Secretaria	Nacional	de	Segurança	Pública.

I). preservação do local do crime é	 relevantíssima	 para	 a	 elucidação	 de	
determinados	crimes,	mormente	em	crimes	com	o	 resultado	morte	 (ex.:	homicídio	e	
latrocínio).	A	atuação	nesta	área	deve	ser	a	mais	articulada	possível,	por	isso	o	trabalho	
no	controle	externo	concentrado	é	o	que	tem	a	possibilidade	de	melhor	resolver	essas	
deficiências.

Já	 se	 acentuou	que	 a	 Polícia	Militar	 normalmente	é	 a	 primeira	 a	 chegar	 em	
locais	de	crime,	dada	a	sua	natureza	ostensiva.	Por	isso	é	crucial	que	a	equipe	primeira	a	
tomar	ciência	dos	fatos	adote	todas	as	cautelas	necessárias	para	a	preservação	do	local	
do	crime.	Da	mesma	forma,	o	Delegado	de	Polícia	deve	tomar	as	providências	para	o	
isolamento	do	local	até	a	chegada	dos	peritos	criminais,	“providenciando	para	que	não	
se	alterem	o	estado	e	a	conservação	das	coisas”	(art.	6º,	I,	do	Código	de	Processo	Penal).

Por	 tudo	 isto,	 conclui-se	 que	 referidas	 providências	 devem	 ser	 tomadas	
imediatamente	ao	conhecimento	da	prática	criminosa,	 realizando-se	a	preservação,	a	
identificação	e	a	coleta	dos	vestígios	neste	momento	e	não	permitindo	que	importantes	
elementos	 probatórios	 desapareçam	 com	 o	mero	 decurso	 do	 tempo	 sem	 que	 antes	
sejam	registrados.

II).	Coleta	de	material	biológico	e	afins:	a	análise	de	material	biológico	pode	
ser	bem	elucidativa	para	o	descobrimento	da	verdade.	Em	geral,	em	casos	nos	quais	
a	autoria	não	esteja	mui	bem	esclarecida,	o	recolhimento	do	vestígio	pode	auxiliar	na	
elucidação	do	feito.

Em	 exemplo,	 cite-se	 episódio	 vivenciado	 na	 prática	 forense.	 Determinado	
indivíduo	 foi	acusado	de	ser	autor	em	um	crime	de	 roubo	com	base	no	 fato	de	que,	
durante	a	execução	do	crime,	um	dos	executores	fora	baleado	pela	vítima.	Chegou-se	
ao	suspeito	pelo	fato	de	que,	naquele	dia	e	em	horário	e	local	próximos,	o	acusado	deu	
entrada	em	hospital	da	região	com	ferimento	decorrente	de	projétil	de	arma	de	fogo	
compatível	com	o	calibre	da	arma	utilizada	pela	vítima.	Na	cena	do	crime,	em	decorrência	
do	ferimento,	restou	quantidade	razoável	de	sangue	(conforme	fotografia	anexada	aos	
autos).	Ocorre	que	o	material	não	 foi	 coletado	pela	perícia	e	a	comparação	do	perfil	
genético	dos	materiais	não	foi	realizada.	Assim,	embora	existentes	indícios	suficientes	
de	autoria	para	o	oferecimento	da	denúncia,	o	conjunto	probatório	não	foi	suficiente	
para	a	prolação	do	édito	condenatório	(a	vítima	não	o	reconheceu),	cuja	sentença	se	
respaldou	no	in dubio pro reu	e	absolveu	o	acusado.

Ressalte-se	que	o	problema	não	está	na	absolvição,	calcada	em	regra	basilar	
decorrente	do	princípio	da	presunção	da	 inocência.	A	questão	 cinge-se	à	 incompleta	
atuação	dos	órgãos	de	persecução	penal	no	caso,	de	sorte	que,	caso	a	coleta	tivesse	
sido	efetuada,	a	realização	de	comparação	do	perfil	genético	entre	os	materiais	poderia	
efetivamente	apontar	se	o	acusado	era	ou	não	o	autor	do	delito	que	lhe	era	imputado,	
permitindo	 que	 a	 decisão	 (condenatória	 ou	 absolutória)	 fosse	 calcada	 em	 elemento	
mais	contundente.
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No	tema,	ganha	relevo	também	o	crime	de	embriaguez	ao	volante	(art.	306	da	
Lei	9.503/9710),	em	particular	pelo	disposto	no	§1º,	inciso	I,	do	dispositivo,	exigindo-se	
que	a	constatação	da	embriaguez	seja	por	“concentração	igual	ou	superior	a	6	decigramas	
de	álcool	por	litro	de	sangue	ou	igual	ou	superior	a	0,3	miligrama	de	álcool	por	litro	de	
ar	alveolar”.

Em	casos	nos	quais	a	constatação	é	feita	por	meio	da	utilização	de	aparelho	de	
ar	alveolar	 (etilômetro),	a	rigorosa	observância	da	cadeia	de	custódia	pressupõe	uma	
coleta	por	meio	de	equipamento	que	atenda	aos	requisitos	estabelecidos	em	normativa	
do	 Conselho	 Nacional	 de	 Trânsito11.	 É	 interessante	 apontar	 que	 a	 jurisprudência	 de	
nossos	 Tribunais	 não	 tem	 hesitado	 em	 absolver,	 por	 ausência	 de	 comprovação	 da	
materialidade,	 quando	 o	 aparelho	 utilizado	 encontra-se	 desprovidos	 dos	 requisitos	
previstos	na	Resolução12.

Mas,	como	deve	agir	o	Membro	do	Ministério	Público	na	fiscalização	da	fase	
externa	da	cadeia	de	custódia?	O	agente	ministerial,	em	regra,	não	comparece	na	cena	
do	crime,	de	sorte	que,	quando	tem	conhecimento	da	prática	delitiva,	muitas	vezes	já	
houve	o	decurso	do	tempo	necessário	para	o	desaparecimento	dos	vestígios.

Desta	 feita,	 a	 atuação	 mais	 eficaz	 parecer	 ser	 aquela	 exercida	 no	 primeiro	
momento	em	que	se	tem	ciência	formal	do	fato.	Por	exemplo,	em	auto	de	prisão	em	
flagrante	ou	em	pedidos	de	diligência	investigatória	sujeitos	à	apreciação	judicial	(ex.:	
um	pedido	de	busca	e	apreensão).	Em	tais	casos,	deve	o	órgão	do	Parquet	ter	uma	visão	
abrangente,	adiantando-se	na	análise	da	importância	de	eventuais	vestígios	que	possam	
ser	identificados	pelos	órgãos	de	perícia.

Tomemos	um	exemplo.	Em	determinado	auto	de	prisão	em	flagrante	delito,	o	
órgão	do	Parquet	vislumbra	que	um	acusado	de	homicídio	afirma	que	agiu	em	legítima	
defesa	após	a	vítima	 fazer	uso	de	drogas,	 surtar,	quebrar	 tudo	pela	casa	e	 tentar	 lhe	
agredir	com	determinado	instrumento	(ex.:	um	facão).	Ali,	na	análise	da	legalidade	do	
auto	de	prisão	e	da	necessidade	ou	não	de	aplicação	de	medidas	cautelares	de	natureza	
pessoal,	poderá	o	agente	ministerial	 se	adiantar	e	discriminar	determinados	quesitos	
a	serem	observados	pelo	perito	responsável	pela	análise	do	 local	 (ex.:	se	havia	sinais	
de	uso	de	drogas	e	luta	corporal;	se	havia	objetos	quebrados	e	em	quais	cômodos;	se	

10		Diz	o	tipo	penal	em	seu	caput:	“Conduzir	veículo	automotor	com	capacidade	psicomotora	alterada	em	razão	da	
influência	de	álcool	ou	de	outra	substância	psicoativa	que	determine	dependência:	Penas	–	detenção,	de	seis	meses	
a	três	anos,	multa	e	suspensão	ou	proibição	de	se	obter	a	permissão	ou	a	habilitação	para	dirigir	veículo	automotor”.

11		Diz	o	art.	4º	da	Resolução	n.	423,	de	23	de	janeiro	de	2013,	do	referido	órgão:	“Art.	4º	O	etilômetro	deve	atender	aos	
seguintes	requisitos:	I	–	ter	seu	modelo	aprovado	pelo	INMETRO;	II	–	ser	aprovado	na	verificação	metrológica	inicial,	
eventual,	em	serviço	e	anual	realizadas	pelo	Instituto	Nacional	de	Metrologia,	Qualidade	e	Tecnologia	-	INMETRO	ou	
por	órgão	da	Rede	Brasileira	de	Metrologia	Legal	e	Qualidade	–	RBMLQ”.

12	 	 “RECURSO	 DE	 APELAÇÃO	 CRIMINAL.	 DELITO	 DE	 TRÂNSITO	 -	 ARTIGO	 306	 DA	 LEI	 Nº	 9.503/97	 -	 PLEITO	 DE	
ABSOLVIÇÃO	 -	 EQUIPAMENTO	 ETILÔMETRO	 COM	 PRAZO	 DE	 VALIDADE	 EXPIRADO	 -	 INSUFICIÊNCIA	 DE	 PROVAS	
PARA	 EMBASAR	 O	 DECRETO	 CONDENATÓRIO	 -	 RECURSO	 PROVIDO	 -	 DISTINÇÃO	 ENTRE	 OS	 PROCEDIMENTOS	 DE	
CALIBRAÇÃO	 E	 VERIFICAÇÃO/CERTIFICAÇÃO	 -	 NECESSIDADE	 DE	 CALIBRAÇÃO	 SOMENTE	 QUANDO	 O	 APARELHO	
APRESENTA	 DESAJUSTE	 -	 OBRIGATORIEDADE	 DE	 VERIFICAÇÃO/CERTIFICAÇÃO	 ANUAL	 PELO	 INMETRO	 CONFORME	
RESOLUÇÃO	206/2006	DO	CONTRAN	-	APARELHO	DE	BAFÔMETRO	INAPTO	NO	CASO	EM	COMENTO	PARA	ATESTAR	A	
EMBRIAGUEZ	DO	APELANTE	-	VERIFICAÇÃO	MARCADA	PARA	O	DIA	29/01/2010	-	FATO	OCORRIDO	POSTERIORMENTE	
EM	01/07/2010.	SENTENÇA	ALTERADA.	RECURSO	CONHECIDO	E	PROVIDO”.	(TJPR	-	2ª	C.Criminal	-	AC	-	1006349-7	-	
Icaraíma	-		Rel.:	Marcel	Guimarães	Rotoli	de	Macedo	-	Unânime	-		J.	24.04.2014)

havia	um	facão	e	onde	ele	estava	em	relação	à	vítima;	etc.),	sem	prejuízo	de	requisitar	a	
elaboração	de	outros	laudos	periciais	(ex.:	exame	toxicológico	na	vítima;	exame	de	corpo	
de	delito	no	suspeito	etc.).

Não	se	descarta	ainda	a	atuação	por	meio	de	procedimentos	extrajudiciais	cuja	
presidência	 caiba	 ao	Ministério	 Público,	 notadamente	 o	 Procedimento	 Investigatório	
Criminal,	 atuando	 de	 forma	 complementar	 e	 paralela	 à	 investigação	 conduzida	 pela	
Autoridade	Policial.

Seja	qual	for	o	meio,	certo	é	que,	nesta	fase	externa,	a	atuação	deve	ser	imediata,	
dada	a	natureza	muitas	vezes	fugaz	do	vestígio.

5.2	ATUAÇÃO	FISCALIZATÓRIA	SOBRE	A	FASE	INTERNA	DA	CADEIA	DE	CUSTÓDIA

A	 fase	 interna	 abrange	 a	 recepção	 e	 conferência	 do	 vestígio;	 a	 classificação,	
guarda	e/ou	distribuição	do	vestígio;	a	análise	pericial	propriamente	dita;	a	guarda	e	
devolução	do	vestígio	de	prova;	a	guarda	de	vestígios	para	contraperícia;	e	o	registro	
da	cadeia	de	custódia	(2.3.	da	Resolução	n.	82,	de	16	de	julho	de	2014,	da	Secretaria	
Nacional	de	Segurança	Pública).

I.	Imprecisão	na	indicação	da	quantidade	e/ou	qualidade	da	droga	apreendida:	
já	se	discorreu	sobre	os	problemas	enfrentados	em	situação	em	que	não	houve	a	correta	
individualização	de	drogas	apreendidas	com	pessoas	distintas.	Mas	as	dificuldades	não	
se	limitam	a	tal	situação.

É	possível	encontrar	 julgados	de	Tribunais	brasileiros	enfrentando	o	 tema	de	
quebra	da	cadeia	de	custódia	em	situações	em	que	há	discrepância	entre	a	descrição	da	
droga	constante	no	auto	de	constatação	provisória	e	a	constante	no	laudo	toxicológico	
definitivo.13

A	 decisão	 está	 calcada	 mais	 uma	 vez	 no	 princípio	 do	 in	 dubio	 pro	 reu,	 de	
modo	que	a	dúvida	não	adveio	da	ausência	de	elementos	probatórios,	mas,	sim,	de	um	
equívoco	dos	órgãos	de	persecução	penal,	passível	de	ser	solucionado	por	meio	de	uma	
atuação	fiscalizatória	do	órgão	do	Ministério	Público.

II.	 Análise	 pericial	 em	 aparelhos	 celulares	 apreendidos:	 não	 obstante	 o	
disposto	no	art.	6º,	 incisos	 II	e	VII,	do	Código	de	Processo	Penal,	a	 jurisprudência	do	
Superior	Tribunal	de	 Justiça	desenhou-se	no	sentido	de	que	o	acesso	às	 informações	

13	 	“APELAÇÃO.	MPM.	POSSE	DE	ENTORPECENTE	EM	ÁREA	SOB	ADMINISTRAÇÃO	MILITAR.	FALHA	NA	CADEIA	DE	
CUSTÓDIA	DA	PROVA.	AUSÊNCIA	DE	MATERIALIDADE.	IN	DUBIO	PRO	REU.	A	falha	na	cadeia	de	custódia	da	prova,	
decorrente	da	discrepância	entre	a	descrição	do	material	recebido	no	Laudo	Preliminar	e	no	Laudo	Definitivo,	gera	
dúvidas	acerca	da	materialidade	do	delito,	impondo	a	absolvição	do	Réu,	em	observância	ao	princípio	do	in	dubio	pro	
reo.	Recurso	conhecido	e	não	provido.	Decisão	unânime”.	(STM,	AP	00001104920147120012	AM,	Rel.	Artur	Vidigal	de	
Oliveira,	Data	de	Julgamento:	04/04/2017,	Data	de	Publicação:	19/04/2017).
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contidas	em	aparelhos	celulares	demanda	decisão	judicial	fundamentada14.

Tais	decisões	de	nulidade	fundamentam-se	na	violação	ao	direito	à	privacidade	
e	à	intimidade.	Não	obstante,	o	acesso	em	aparelhos	de	informática	em	geral,	quando	
desprovidos	de	cautela	necessária,	dão	azo	para	forte	argumentação	de	quebra	da	cadeia	
de	custódia,	pois	o	mero	ato	de	ligar	ou	desligar	um	aparelho,	reiniciando	seu	sistema	
operacional,	provoca	modificações	capazes	de	afetar	a	conclusão	do	laudo	pericial.

Por	tal	razão,	é	crucial	que	o	agente	ministerial	fiscalize	a	atuação	dos	agentes	
policiais	 quando	 da	 apreensão	 de	 aparelhos	 celulares	 em	 poder	 de	 investigados,	
orientando-os,	 se	 necessário,	 de	 que,	 antes	 de	 qualquer	 acesso,	 representem	
judicialmente	 para	 a	 quebra	 do	 sigilo	 de	 dados	 de	 aparelhos	 celulares	 e	 que	 sejam	
adotadas	as	cautelas	necessárias	para	a	análise	pericial.

III.	A	cadeia	de	custódia	nas	interceptações	telefônicas:	já	se	transcreveu	acima	
decisão	judicial	que	considerou	quebrada	a	cadeia	de	custódia	diante	da	inexistência	da	
integralidade	dos	áudios	das	comunicações	interceptadas.

Interessante	 distinguir	 a	 não	 disponibilização	 integral	 dos	 áudios	 captados	
com	a	situação	em	que	não	houve	a	captação	integral	das	comunicações	em	razão	de	
problemas	técnicos.	Nesta	última	situação,	o	Superior	Tribunal	de	Justiça	entende	que	
não	há	ofensa	à	cadeia	de	custódia15.

Da	mesma	 forma,	 a	 Corte	 tem	 entendido	 que	 não	 há	 violação	 à	 cadeia	 de	
custódia	quando	a	alegação	é	de	mera	ausência	do	relatório	circunstanciado	previsto	
no	 art.	 6º,	 §2º,	 da	 Lei	 9.296/96.	 Argumenta-se	 que	 referido	 relatório	 é	 “elemento	
informativo	e	 secundário,	mormente	quando	presentes	elementos	 substitutivos”16.	 E,	
de	fato,	o	vestígio	não	é	o	relatório	circunstanciado,	mas	sim,	os	áudios.	Se	os	áudios	
existem,	não	há	de	se	falar	em	quebra	da	cadeia	de	custódia	pela	ausência	do	relatório.

Mas	como,	no	exercício	difuso	do	controle	externo,	a	atuação	fiscalizatória	do	
Ministério	Público	deve	ocorrer	na	fase	interna	da	cadeia	de	custódia?

14	 	 PENAL	 E	 PROCESSO	 PENAL.	 RECURSO	 EM	 HABEAS	 CORPUS.	 FURTO	 E	 QUADRILHA.	 APARELHO	 TELEFÔNICO	
APREENDIDO.	VISTORIA	REALIZADA	PELA	POLÍCIA	MILITAR	SEM	AUTORIZAÇÃO	JUDICIAL	OU	DO	PRÓPRIO	INVESTIGADO.	
VERIFICAÇÃO	DE	MENSAGENS	ARQUIVADAS.	VIOLAÇÃO	DA	INTIMIDADE.	PROVA	ILÍCITA.	ART.	157	DO	CPP.	RECURSO	
EM	HABEAS	CORPUS	PROVIDO.	1.	Embora	a	situação	retratada	nos	autos	não	esteja	protegida	pela	Lei	n.	9.296/1996	
nem	pela	Lei	n.	12.965/2014,	haja	vista	não	se	tratar	de	quebra	sigilo	telefônico	por	meio	de	interceptação	telefônica,	
ou	seja,	embora	não	se	trate	violação	da	garantia	de	inviolabilidade	das	comunicações,	prevista	no	art.	5º,	inciso	XII,	da	
CF,	houve	sim	violação	dos	dados	armazenados	no	celular	do	recorrente	(mensagens	de	texto	arquivadas	-	WhatsApp).	
2.	No	caso,	deveria	a	autoridade	policial,	após	a	apreensão	do	telefone,	ter	requerido	judicialmente	a	quebra	do	sigilo	
dos	dados	armazenados,	haja	vista	a	garantia,	 igualmente	constitucional,	à	 inviolabilidade	da	intimidade	e	da	vida	
privada,	prevista	no	art.	5º,	inciso	X,	da	CF.	Dessa	forma,	a	análise	dos	dados	telefônicos	constante	dos	aparelhos	dos	
investigados,	sem	sua	prévia	autorização	ou	de	prévia	autorização	judicial	devidamente	motivada,	revela	a	ilicitude	da	
prova,	nos	termos	do	art.	157	do	CPP.	Precedentes	do	STJ.	3.	Recurso	em	habeas	corpus	provido,	para	reconhecer	a	
ilicitude	da	colheita	de	dados	do	aparelho	telefônico	dos	investigados,	sem	autorização	judicial,	devendo	mencionadas	
provas,	bem	como	as	derivadas,	serem	desentranhadas	dos	autos.	(RHC	89.981/MG,	Rel.	Ministro	REYNALDO	SOARES	
DA	FONSECA,	QUINTA	TURMA,	julgado	em	05/12/2017,	DJe	13/12/2017).

15		HC	422.642/SP,	Rel.	Ministro	REYNALDO	SOARES	DA	FONSECA,	QUINTA	TURMA,	julgado	em	25/09/2018,	DJe	02/10/2018

16		HC	140.798/SC,	Rel.	Ministro	Sebastião	Reis	Júnior,	Sexta	Turma,	julgamento	em	04/10/2012,	DJE	19/10/2012.

Aqui,	a	atuação	deve	ser	direcionada	à	análise	minuciosa	dos	resultados	periciais,	
cotejando-o	com	efetivamente	aquilo	de	que	dispunha	o	subscritor	do	documento	para	
a	sua	realização,	de	modo	que,	sendo	identificada	inconsistência,	sejam	postuladas	as	
correções	ou	complementações	–	ex.:	realização	de	laudo	complementar;	retificação	de	
auto	de	exibição	e	apreensão	etc.

Nas	 situações	 em	 que	 a	 correção	 ou	 complementação	 não	 seja	 possível,	 as	
atenções	devem	ser	voltadas	para	a	redução	dos	danos	causados	pela	quebra	da	cadeia	
de	custódia.

6 CONCLUSÃO

O	poder-dever	conferido	ao	Ministério	Público	de	exercer	o	controle	externo	da	
atividade	policial	exige	do	agente	ministerial	uma	atuação	fiscalizatória	sobre	a	cadeia	de	
custódia.	Como	dominus litis,	deve-se	adotar	posturar	que	otimizam	a	persecução	penal	
e	garantam	o	exercício	de	direitos	fundamentais	como	o	contraditório	e	a	ampla	defesa.

Essa	postura	ativa	do	órgão	do	Parquet	 sobre	a	 integridade	e	 idoneidade	da	
cadeia	de	custódia	pode	ser	efetivada	de	diversas	formas.	No	controle	concentrado,	o	
trabalho	de	articulação	ganha	especial	relevância,	dada	a	atuação	fracionada	dos	órgãos	
da	persecução	penal.	No	controle	difuso,	a	atuação	deve	ser	em	todo	feito	em	que	atua.

Os	instrumentos	e	os	momentos	de	atuação	do	Ministério	Público	variam	de	
acordo	 com	a	 fase	 externa	 ou	 interna	 da	 cadeia	 de	 custódia.	 Certo	 é	 que	 a	 atuação	
na	fase	externa	deve	ser	imediata	dada	a	natureza	comumente	passageira	do	vestígio.	
Já	na	fase	 interna,	a	atuação	deve	procurar	corrigir	ou	complementar	as	 informações	
documentadas	por	meio	de	laudos	ou	autos	de	apreensão	e,	eventualmente,	não	sendo	
possível	 a	 correção	ou	complementação,	adotar	posturas	que	busquem	minimizar	os	
prejuízos	processuais	da	violação	da	cadeia	de	custódia.
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Tipologias	selecionadas	desta	categoria;	5.2	Técnicas	que	simulam	a	origem	dos	recursos;	 
5.3	 Técnicas	 de	 uso	 de	 terceiros;	 6	 investigação	 financeira;	 6.1	 Aspectos	 gerais;	 
7	Conclusão.

RESUMO:	 O	 crime	 de	 lavagem	 de	 dinheiro	 é	 um	 delito	 bastante	 comum,	 estando	
presente	 inclusive	em	comarcas	 iniciais	e	 intermediárias.	Ocorre	que,	geralmente,	ele	
é	descrito	como	sendo	um	delito	muito	complexo,	fazendo	com	que,	muitas	vezes,	os	
Promotores	 de	 Justiça	 se	 vejam	desestimulados	 a	 investigá-lo,	 principalmente	 diante	
da	falta	de	estrutura	especializada	nas	comarcas	menores.	O	presente	trabalho	tem	o	
escopo	expor	as	linhas	gerais	sobre	o	crime	de	lavagem	de	capitais,	as	suas	fases,	indícios	
e	principais	tipologias,	buscando	focar	nas	formas	mais	simples	deste	tipo	de	crime	e	
naquelas	mais	fáceis	de	serem	investigadas.	Também	são	trazidas	noções	a	respeito	da	
investigação	financeira,	com	a	descrição	de	algumas	técnicas	investigativas	ao	alcance	
de	todos	os	Promotores	de	Justiça.	Por	meio	dessa	forma	de	abordar	o	tema,	objetiva-se	
desenvolver	a	percepção	de	que	é	possível	a	realização	de	investigações	de	lavagem	de	
capitais	também	nas	comarcas	iniciais	e	intermediárias,	conferindo	maior	efetividade	na	
luta	contra	a	criminalidade	e	combatendo	a	sensação	de	impunidade.

1 INTRODUÇÃO

	 Em	 nossa	 sociedade,	 há	 uma	 grande	 ocorrência	 do	 delito	 de	 lavagem	 de	
dinheiro,	uma	vez	que	os	criminosos	que	praticam	infrações	penais	que	geram	proveitos	
econômicos,	 obviamente,	 desejam	 fazer	 o	 uso	 desses	 ganhos	 ilegais	 de	 maneira	
ostensiva.

	 Assim,	eles	passam	a	se	valer	do	branqueamento	de	capitais	para	que	possam	
utilizar	esses	ativos	ilícitos	sem	despertar	suspeitas	da	comunidade	e	das	autoridades	
públicas	a	respeito	da	sua	verdadeira	origem.
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	 Ocorre	que	a	lavagem	de	dinheiro	normalmente	é	descrita	na	doutrina	por	meio	
dos seus	modi operandi	mais	complexos,	desencorajando	os	Promotores	de	Justiça,	em	
especial	os	de	comarcas	iniciais	ou	intermediárias,	a	se	aprofundar	no	combate	a	este	
tipo	de	delito.

	 Outras	vezes,	o	Membro	Ministerial	não	está	familiarizado	com	certos	indícios	de	
lavagem,	fazendo	com	que	ele	acabe	muitas	vezes	não	aprofundando	certos	pontos	das	
investigações,	que	poderiam	trazer,	 sem	o	dispêndio	excessivo	de	energia,	 resultados	
satisfatórios	no	combate	à	lavagem	de	capitais.

	 Dessa	 forma,	 o	 presente	 trabalho	 tem	 o	 escopo	 de	 trazer	 algumas	 tipologias	
mais	simples	da	lavagem	de	dinheiro	e	que	não	demandam	maiores	esforços	para	a	sua	
investigação,	bem	como	trazer	alguns	indícios	comuns	da	prática	desse	delito,	para	que	
o	Promotor	de	Justiça	possa	estar	mais	ciente	deles.

	 Ademais,	serão	expostos	aspectos	da	 investigação	financeira,	exatamente	com	
o	intuito	de	estimular	o	combate	ao	branqueamento	de	ativos	também	nas	comarcas	
iniciais	 e	 intermediárias,	 indo	 de	 encontro	 à	 sensação	 de	 impunidade	 muitas	 vezes	
existente	nesses	locais.

2 LINHAS GERAIS SOBRE A LAVAGEM DE CAPITAIS

	 Inicialmente,	é	preciso	definir	a	 lavagem	de	dinheiro,	que	pode	ser	entendida	
como	um	conjunto	de	operações	que	tem	a	finalidade	de	dar	a	aparência	de	licitude	a	
ativos	obtidos	por	meio	de	infrações	penais	(LIMA,	2012,	p.	555).

	 Em	uma	perspectiva	histórica,	a	expressão	“lavagem	de	dinheiro”	originou-se	no	
fato	de	que	máfias	americanas	da	década	de	1920	costumavam	montar	lavanderias	com	
a	finalidade	de	aplicar	os	seus	rendimentos	ilícitos,	misturando-os	com	o	faturamento	
daqueles	estabelecimentos,	o	que	era	necessário	para	ocultar	a	origem	ilegal	dos	ganhos	
de	sua	atividade	criminosa	(CERVINI,	1998,	p.	29,	apud LIMA,	2012,	p.	555).

	 Mas	não	é	apenas	a	origem	do	termo	que	remonta	às	organizações	criminosas.	

	 Isso	porque	“não é possível imaginar uma organização criminosa que não pratique 
a lavagem do dinheiro obtido ilicitamente, como forma de viabilizar a continuidade dos 
crimes” (MENDRONI,	2013,	p.	25).

	 No	entanto,	é	preciso	perceber	que	as	organizações	criminosas	não	são	apenas	
aquelas	 grandes	 associações	 internacionais	 voltadas	 para	 a	 prática	 de	 delitos	 ou	
aqueles	grupos	de	criminosos	com	estruturas	complexas	e	com	setores	especializados.

	 É	que,	ainda	que	seja	possível	encontrar	essas	grandes	e	complexas	organizações	
criminosas	nas	comarcas	intermediárias	e	eventualmente	até	nas	iniciais,	não	se	pode	

esquecer	que	nesses	locais,	em	geral,	há	um	volume	descomunal	de	trabalho,	nas	mais	
diversas	áreas	de	atuação.	

	 Ademais,	 não	 há	 nessas	 comarcas	 a	 estrutura	 e	 a	 especialização	 necessárias	
para	uma	investigação	de	alta	complexidade,	o	que	seria	preciso	para	combater	grandes	
associações	voltadas	para	a	prática	de	delitos.

	 Ocorre	 que,	 em	 que	 pesem	 essas	 dificuldades	 operacionais,	 é	 importante	 a	
percepção	de	que	a	 lavagem	de	dinheiro	não	é	uma	atividade	 intrínseca	 apenas	das	
grandes	organizações	 voltadas	para	o	 crime,	mas	que	ela	 se	 trata	de	um	expediente	
imprescindível	também	para	aquelas	menores.

	 Depois	 de	 muita	 celeuma	 legal,	 jurisprudencial	 e	 até	 mesmo	 decorrente	 de	
tratados internacionais1,	finalmente	houve	a	conceituação	definitiva	do	que	seria	uma	
organização	criminosa	para	o	ordenamento	jurídico	brasileiro	por	meio	da	Lei	12.850/13:

Art.	 1º.	 §	 1º	 	 Considera-se	organização	 criminosa	 a	 associação	de	4	
(quatro)	 ou	mais	 pessoas	 estruturalmente	ordenada	 e	 caracterizada	
pela	 divisão	 de	 tarefas,	 ainda	 que	 informalmente,	 com	 objetivo	 de	
obter,	 direta	 ou	 indiretamente,	 vantagem	 de	 qualquer	 natureza,	
mediante	 a	 prática	 de	 infrações	 penais	 cujas	 penas	máximas	 sejam	
superiores	a	4	(quatro)	anos,	ou	que	sejam	de	caráter	transnacional.

	 Ora,	uma	análise	dessa	definição	permite	perceber	que	não	raro	nos	deparamos	
com	 organizações	 criminosas	 em	 comarcas	 iniciais	 e	 intermediárias,	 principalmente	
aquelas	dedicadas	ao	tráfico	–	cuja	estrutura	“empresarial”2	é,	atualmente,	a	regra	–	ou	
ainda	aquelas	que	são	integradas	por	agentes	públicos,	associados	ou	não	a	comparsas	
particulares.

	 Com	relação	aos	grupos	formados	por	agentes	estatais,	caso	haja	quatro	ou	mais	
pessoas	associadas	para	a	prática	de	delitos	patrimoniais	contra	um	ente	púbico,	é	quase	
certo	que	se	possa	caracterizar	essa	associação	como	uma	organização	criminosa,	uma	
vez	que	quase	todas	essas	infrações	penais	têm	pena	superior	a	quatro	anos.

	 Ademais,	a	própria	atuação	desses	integrantes	dentro	da	estrutura	administrativa	
dos	entes	estatais	já	os	leva	a	ter	que	agir	de	forma	organizada	e	faz	com	que	haja	a	divisão	
das	tarefas	que	cabem	a	cada	um	deles,	posto	que,	via	de	regra,	eles	se	aproveitam	do	
âmbito	da	atribuição/competência	deles	para	a	prática	delitiva.

1	KUIAWINSKI,	2016.

2	Afinal,	para	o	direito,	para	um	empresário	poder	ser	definido	como	tal,	ele	precisa	fazer	o	exercício	uma	atividade	
econômica	a	sua	profissão	habitual;	deve	possuir	o	intuito	lucrativo;	deve	articular	os	fatores	de	produção;	bem	como,	
por	meio	da	sua	atividade,	precisa	produzir	ou	promover	a	circulação	de	bens	ou	de	serviços,	não	sendo	muito	difícil	
encontrar	esses	elementos	em	praticamente	quaisquer	grupos	criminosos	que	praticam	o	tráfico	de	drogas	no	Brasil,	
presentes	na	gigantesca	maioria	das	cidades	brasileiras,	grandes	ou	pequenas	(RAMOS,	2015,	p.	37).
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	 E	 mais.	 Mesmo	 que	 se	 esteja	 diante	 da	 atuação	 de	 “meras”	 associações	
criminosas	(art.	288,	do	Código	Penal)	ou	de	associações	para	o	tráfico	(art.	35,	caput,	da	
Lei	11.343/06),	ainda	assim	é	possível,	ou	até	provável,	que	elas	se	valham	da	lavagem	
de	dinheiro	para	dar	uma	aparência	de	licitude	aos	produtos	ou	proveitos	dos	delitos	por	
elas	praticados.

	 Por	fim,	não	se	pode	esquecer	que	mesmo	indivíduos	que	não	estejam	associados	
podem	vir	a	praticar	o	branqueamento	de	capitais	para	que	possam	usufruir	dos	produtos	
ou	proveitos	dos	seus	delitos,	principalmente	quando	a	sua	atividade	criminosa	é	muito	
lucrativa	e	praticada	com	reiteração.

	 Na	verdade,	a	 lavagem	de	dinheiro	parece	se	 tornar	necessária	sempre	que	a	
atividade	ilícita	dos	indivíduos	ou	dos	grupos	criminosos	gera	um	excedente	de	maior	
monta	e	eles	querem	usufruir	um	patrimônio	sem	levantar	suspeitas	da	sociedade	ou	
das	Autoridades	Públicas.	

	 Com	 isso,	esses	agentes	podem	desfrutar	de	um	status	 social,	 sem	contar	que,	
muitos	 deles,	 são	 pessoas	 públicas	 e	 se	 projetam,	 exatamente	 por	meio	 desses	 ativos	
ilícitos.

	 Com	relação	ao	excedente	dos	crimes	praticados,	essa	“sobra”	acaba	sendo	comum	
exatamente	na	atividade	dos	médios	e	grandes	traficantes,	nos	casos	de	crimes	funcionais	
e	ainda	diante	de	fraudes	a	licitações,	criando	as	condições	necessárias	para	que	a	conduta	
desses	criminosos	comumente	esteja	associada	ao	branqueamento	de	capitais.	

	 Com	 relação	 à	 importância	 da	 lavagem	 de	 dinheiro	 para	 as	 organizações	
criminosas,	deve	ser	destacado	que	elas	

operam	sempre	sobre	o	eixo	dinheiro-poder.	O	dinheiro	gera	o	poder	
e	vice-versa	(...).	O	dinheiro	mantém	e	motiva	a	prática	dos	crimes	e	
mantém	ativas	as	organizações	criminosas	de	forma	que	os	seus	chefes	
fazem	 de	 tudo	 para	 esconder	 e	 proteger	 o	 dinheiro,	 produto	 dos	
ilícitos.	Assim,	pode-se	dizer	que	toda	organização	criminosa	precisa	e	
necessariamente	praticar	a	lavagem	de	dinheiro3.

	 É	por	isso	que	o	combate	dessas	organizações	deve	ter	como	principal	método	o	
ataque	contra	a	sua	estrutura,	ou	seja,	“contra os seus bens, contra o seu dinheiro e contra 
as formas de lavagem do dinheiro obtido através de suas diversas ações criminosas” 
(MENDRONI,	2013,	p.	32),	sob	pena	de	não	se	ter	efetividade	em	combatê-las.	

	 Também	deve	ser	enfatizado	que	o	branqueamento	de	capitais	não	se	resume	
apenas	a	complexos	esquemas,	nos	quais	há	o	uso	de	grupos	especializados	em	lavar	

3	MENDRONI,	2013,	p.	27.

dinheiro,	valendo-se	de	transações	internacionais	e	de	sociedades	offshore,	transações	
“dólar-cabo”,	trusts etc4.

	 É	que	a	lavagem	de	dinheiro,	a	bem	da	verdade,	nada	mais	é	do	que	uma	forma	
de	o	criminoso	se	valer	dos	mais	diversos	tipos	de	ardis	para	dissimular	o	produto	ou	
o	proveito	de	 infrações	penais,	ou	 seja,	estará	abrangido	como	 lavagem	uma	 imensa	
quantidade	de	condutas.	Dessa	forma,	como	regra,	apenas	não	será	lavagem	se	o	agente	
simplesmente	se	utilizar	dos	valores	ilícitos	adquirindo	bens	em	seu	nome	ou	utilizando-
os,	por	exemplo,	para	o	mero	pagamento	de	despesas.	

	 Se	 sujeito	 ativo	do	 crime,	 no	 entanto,	 adquire	 bens	 em	nome	de	 terceiros5	 –	
como	parentes,	 laranjas	ou	testas de ferro	–	ou	apenas	para	tornar	mais	dificultosa	a	
identificação	da	origem	dos	valores6;	se	ele	simula	negócios	jurídicos	apenas	para	que	um	
determinado	bem	passe	a	integrar	o	seu	patrimônio7;	ou	ainda	se	ele	injeta	ativos	ilegais	
na	sua	atividade	lícita8,	todas	essas	condutas,	dentre	inúmeras	outras	existentes,	podem	
constituir	 lavagem	de	dinheiro	 e	 são	 verificáveis	 no	dia	 a	dia,	 inclusive	em	comarcas	
iniciais	e	intermediárias.

3 FASES DA LAVAGEM DE DINHEIRO: UMA VISÃO SIMPLIFICADA SOBRE O FENÔMENO

	 Tradicionalmente,	 a	 lavagem	de	 capitais	 é	 dividida	 em	 três	 fases	 ou	 estágios:	
colocação,	ocultação	e	integração,	de	acordo	com	o	modelo	do	GAFI9,	sendo	elas	assim	
definidas	pelo	COAF10 11:

Fase	1	Colocação
É	a	colocação	do	dinheiro	no	sistema	econômico.	Objetivando	ocultar	
sua	 origem,	 o	 criminoso	 procura	movimentar	 o	 dinheiro	 em	 países	
com	 regras	 mais	 permissivas	 e	 naqueles	 que	 possuem	 um	 sistema	
financeiro	liberal.	
(...)
Para	dificultar	a	identificação	da	procedência	do	dinheiro,	os	criminosos	

4	Para	um	estudo	completo	das	diversas	formas	de	lavagem	de	dinheiro,	incluindo	desde	as	mais	simples	até	as	mais	
completas,	conferir:	DALLAGNOL,	2013,	p.	377	e	ss.

5	Art.	1°,	da	Lei	9.613/1998.

6	Art.	1°,	§1°,	inc.	I,	da	Lei	9.613/1998.

7	Art.	1°,	da	Lei	9.613/1998.

8	Art.	1°,	§2°,	inc.	I,	da	Lei	9.613/1998.

9	É	o	Grupo	de	Ação	Financeira	contra	a	Lavagem	de	Dinheiro	e	o	Financiamento	do	Terrorismo,	o	qual	é	uma	organização	
intergovernamental	cujo	propósito	é	desenvolver	e	promover	políticas	nacionais	e	internacionais	de	combate	à	lavagem	
de	dinheiro	e	ao	financiamento	do	terrorismo,	nos	termos	do	que	consta	no	site	do	Ministério	da	Economia.	Disponível	
em <http://www.fazenda.gov.br/assuntos/atuacao-internacional/prevencao-e-combate-a-lavagem-de-dinheiro-e-ao-
financiamento-do-terrorismo/gafi>.	Acesso	em	16	abr.	19.

10	É	o	Conselho	de	Controle	de	Atividades	Financeiras	e	atua	na	prevenção	e	combate	à	lavagem	de	dinheiro	e	ao	
financiamento	do	terrorismo.	Disponível	em	<https://www.justica.gov.br/sua-protecao/coaf>.	Acesso	em	16	abr.	19.

11	Disponível	em	<http://www.fazenda.gov.br/assuntos/prevencao-lavagem-dinheiro>.	Acesso	em	17	abr.	19.
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aplicam	técnicas	sofisticadas	e	cada	vez	mais	dinâmicas,	tais	como	o	
fracionamento	dos	valores	que	transitam	pelo	sistema	financeiro	e	a	
utilização	de	estabelecimentos	comerciais	que	usualmente	trabalham	
com	dinheiro	em	espécie.

FASE	2	Ocultação
Consiste	em	dificultar	o	rastreamento	contábil	dos	recursos	ilícitos.	O	
objetivo	 é	 quebrar	 a	 cadeia	 de	 evidências	 ante	 a	 possibilidade	 da	
realização	de	investigações	sobre	a	origem	do	dinheiro.

Os	criminosos	buscam	movimentá-lo	de	forma	eletrônica,	transferindo	
os	 ativos	 para	 contas	 anônimas	 –	 preferencialmente,	 em	 países	
amparados	 por	 lei	 de	 sigilo	 bancário	 –	 ou	 realizando	 depósitos	 em	
contas	abertas	em	nome	de	“laranjas”	ou	utilizando	empresas	fictícias	
ou	de	fachada.

FASE	3	Integração
Os	 ativos	 são	 incorporados	 formalmente	 ao	 sistema	 econômico.	
As	 organizações	 criminosas	 buscam	 investir	 em	 empreendimentos	
que	 facilitem	 suas	 atividades	 –	 podendo	 tais	 sociedades	 prestarem	
serviços	entre	si.	Uma	vez	formada	a	cadeia,	torna-se	cada	vez	mais	
fácil	legitimar	o	dinheiro	ilegal.

	 ‘Normalmente,	 associada	 a	 definições	 como	 as	 que	 constam	 acima,	 há	 a	
apresentação	de	uma	reprodução	gráfica	dessas	fases,	como	a	que	pode	ser	observada	
abaixo12:

	 Essa	divisão	em	fases	e	a	representação	gráfica	do	processo	que	consta	acima	
ajudam	bastante	a	entender	como	a	lavagem	de	dinheiro	efetivamente	acontece	e	ainda	
têm	 o	mérito	 de	 sintetizar	 o	 processo	 completo	 para	 o	 branqueamento	 de	 capitais,	
auxiliando	 na	 compreensão	 do	 modus operandi	 de	 grupos	 criminosos	 altamente	
organizados.	

	 Ocorre	que	essa	divisão	em	fases	e	essa	maneira	de	representar	graficamente	a	
lavagem	de	dinheiro	muitas	vezes	acabam	desencorajando	os	Promotores	de	Justiça	a	
combaterem	este	tipo	de	delito.

12	 Disponível	 em	 https://www.bb.com.br/portalbb/page251,105,5269,0,0,1,1.bb?codigoNoticia= 
2970&codigoMenu=580>.	Acesso	em	17	abr.	19.

 Isso	porque,	em	primeiro	 lugar,	deve-se	 ter	em	mente	que,	 como	os	tipos	de	
lavagem	de	capitais	descritos	no	art.	1°	da	Lei	9.613/98	são	de	tipo	misto,	a	prática	de	
qualquer	um	dos	verbos	já	leva	à	consumação	do	crime.	Ou	seja,	a	descoberta	e	prova	
da	prática	de	qualquer	das	etapas	já	constitui,	por	si	só,	o	delito	de	branqueamento	de	
capitais,	o	que	torna	a	sua	comprovação	bem	menos	trabalhosa.

	 Também	 deve	 ser	 destacado	 que	 nos	 casos	 de	 lavagem	 nem	 sempre	 estão	
presentes	as	três	etapas	descritas.	

	 Na	verdade,	em	pesquisas	realizadas	junto	a	Promotores	de	Justiça	e	a	Procuradores	
da	República,	 foram	descritos,	 na	 imensa	maioria	das	 vezes,	 casos	muito	 simples,	 em	
que	estavam	presentes,	por	exemplo,	apenas	a	fase	da	colocação,	seguida	da	integração,	
como	na	situação	em	que	o	agente	mistura	os	ganhos	lícitos	da	sua	empresa	juntamente	
com	o	produto	de	uma	determinada	atividade	criminosa.	Na	sequência,	o	agente	já	passa	
a	se	valer	desses	bens	para	a	compra	de	veículos	e	de	imóveis,	seja	em	seu	nome,	seja	em	
nome	de	terceiros,	tais	como	algum	parente,	laranjas	ou	testas de ferro.

	 É	possível	imaginar	até	mesmo	situações	de	lavagem	em	que	se	observa	apenas	
a	ocorrência	do	estágio	da	integração,	como	no	caso	em	que	o	autor	se	vale	de	valores	
decorrentes	de	crimes	e	já	compra	diretamente	bens	em	nome	de	terceiros,	dissimulando	
assim	a	propriedade	desses	bens,	nos	termos	do	art.	1º	da	Lei	9.613.

	 Por	fim,	deve	ser	ainda	destacado	que	os	exemplos	que	comumente	aparecem	
nos	textos	e	livros	sobre	o	assunto	são	extremamente	complexos,	citando	elaborados	
modi operandi em	 cada	 uma	das	 fases	 da	 lavagem	de	 capitais,	 sendo	 acrescentados	
elementos	 como	 a	 internacionalidade	 das	 operações,	 uso	 de	 doleiros,	 etc.,	 como	
mencionado	no	tópico	anterior.

	 É	possível	perceber	que	neste	tópico	foram	citados	vários	exemplos	de	tipos	de	
branqueamento	 bastante	 simples,	 que	 certamente	 ocorrem	 no	 âmbito	 de	 comarcas	
iniciais	 e	 intermediárias,	 o	 que	 constitui	 um	estímulo	 aos	Promotores	de	 Justiça	que	
atuam	nesses	locais.

	 Isso	 porque,	 muitas	 vezes,	 a	 realização	 de	 algumas	 poucas	 diligências	
complementares	 pode	 levar	 à	 descoberta	 de	 crimes	 de	 lavagem	 de	 dinheiro,	 ou	
frequentemente	elas	sequer	são	necessárias,	bastando	que	o	Agente	Ministerial	esteja	
mais	 familiarizado	 com	 as	 tipologias	 do	 branqueamento	 de	 capitais	 para	 constatar	 a	
ocorrência	desse	delito.

4 INDÍCIOS (RED FLAGS) COMUNS INDICANDO A NECESSIDADE DE UMA INVESTIGAÇÃO 
PATRIMONIAL E DE LAVAGEM DE CAPITAIS

	 Após	a	descrição	de	que	a	lavagem	de	dinheiro	pode	também	ser	realizada	de	
maneira	simples	e	que	a	sua	investigação	não	necessariamente	irá	demandar	complexas	
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investigações,	nem	diligências	fora	do	alcance	de	Promotorias	iniciais	e	intermediárias,	
entende-se	imprescindível	a	menção	a	quatro	red flags, ou	seja,	sinais	e	indicadores	da	
ocorrência	de	lavagem	de	dinheiro.

	 A	 primeira	 red flag que	 deve	 ser	mencionada	 é,	 sem	 dúvida	 alguma,	 a	mais	
comum	e	 que	 vai	 ser	 observada	 na	 quase	 totalidade	das	 vezes:	 a	 ostentação	 de	 um	
padrão	de	vida	incompatível	com	as	atividades	econômicas	declaradas	pelo	agente.

	 Basta	imaginar	um	servidor	público	municipal	cujos	vencimentos	são	na	ordem	
de	R$	2.000,00,	mas	que	está	sempre	trocando	de	carro	ou	que	reside	em	uma	casa	de	
valor	elevado	e	recentemente	objeto	de	uma	grande	reforma,	de	forma	que	haja	indícios	
de	que	ele	não	poderia	pagar	por	essas	melhorias	com	o	seu	salário.

	 Outro	indício	que	deve	ser	analisado	com	atenção	é	quando	algum	investigado	
abre	na	cidade	um	estabelecimento	comercial	incompatível	com	as	rendas	conhecidas	
dele	(como	salário,	condição	social).	

 Uma terceira red flag é	o	surgimento	na	cidade	de	algum	comerciante,	prestador	
de	serviço	ou	autônomo,	que	seja	pessoa	absolutamente	desconhecida,	especialmente	
quando	é	montado	um	negócio	que	não	está	de	acordo	com	o	porte	da	comarca.

	 No	caso,	essa	pessoa	pode	ser	testa	de	ferro	de	algum	criminoso,	que	pode	estar	
lavando	dinheiro	para	este.

	 Por	fim,	a	relação	de	investigados	com	empresas	de	consultoria	ou	com	negócios	
em	que	haja	a	compra	e	venda	sucessiva	de	bens,	como	imóveis	ou	veículos	também,	são	
situações	que	igualmente	devem	ser	investigadas,	quando	houver	indícios	associados	da	
prática	de	outros	delitos.	

	 No	caso	das	empresas	de	consultoria,	a	questão	é	que	não	há	um	padrão	bem	
definido	de	valor	desses	serviços,	o	que	torna	uma	atividade	fértil	para	a	 lavagem	de	
dinheiro.	Nesta	 situação,	o	 investigado	 irá	contratar	a	empresa	de	consultoria,	 sendo	
necessário	que	essas	empresas	devolvam	de	alguma	 forma	ao	menos	parte	do	valor	
pago	para	ele.

	 Já	no	que	se	refere	aos	negócios	de	compra	e	venda	sucessiva	de	bens,	inicialmente	
o	agente	compra	o	bem	pelo	seu	valor	de	mercado,	mas	a	transação	é	registrada	por	um	
preço	inferior.	A	diferença	é	paga	por	fora.	Em	seguida,	este	agente	revende	o	bem	a	
terceiro,	mas	desta	vez	com	o	registro	do	valor	real	da	venda,	muitas	vezes	pelo	mesmo	
preço	que	ele	pagou	efetivamente	(DALLAGNOL,	2013,	p.	415-416).	

	 Nesta	hipótese,	o	 indivíduo	consegue	 lavar	exatamente	essa	diferença	entre	o	
valor	que	ele	registrou	como	tendo	pago	e	o	montante	pelo	qual	ele	vendeu	o	bem,	pois	
esta	diferença	passa	a	ter	uma	origem	justificada	e	que	seria	decorrente	“de	um	bom	
negócio	realizado”.

	 É	 importante	 destacar	 que	 o	Membro	Ministerial	 pode	 se	 deparar	 com	essas	
red flags quando	já	se	está	investigando	algum	alvo.	Por	outro	lado,	é	possível	imaginar	
também	pessoas	da	comarca,	principalmente	agentes	públicos,	que	se	encontrem	em	
alguma	 dessas	 situações	 aqui	 descritas	 como	 suspeitas	 e	 que	 seja	 exatamente	 essa	
percepção	que	venha	a	justificar	que	elas	venham	a	ser	investigadas.

	 Como	exemplo,	tem-se	a	hipótese	de	pessoa	que	já	foi	processada	por	tráfico	de	
drogas	no	passado,	que	atualmente	não	se	tem	mais	notícia	direta	da	prática	deste	crime,	
mas	que	tem	passado	a	utilizar	carros	de	luxo	em	nome	de	terceiros	ou	que	tem	passado	
a	adquirir	 imóveis,	também	sem	que	eles	estejam	no	seu	nome.	Essas	circunstâncias,	
somadas	às	 informações,	por	exemplo,	de	que	essa	pessoa	não	 seria	proprietária	de	
qualquer	estabelecimento	comercial	e	que	não	trabalharia,	poderia	justificar	a	realização	
de	algumas	diligências	preliminares.

	 Outro	exemplo	seria	o	servidor	público	que	também	estivesse	ostentando	um	
estilo	de	vida	absolutamente	incompatível	com	os	seus	vencimentos,	sendo	que,	neste	
caso,	não	são	necessários	outros	indícios	justificando	a	investigação	desses	fatos,	uma	
vez	que,	constitui	ato	de	improbidade	administrativa,	que	importa	em	enriquecimento	
ilícito	(art.	9º,	da	Lei	8.429/92)	“VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de 
mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja 
desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público”.

	 É	importante	destacar	que	essas	informações	normalmente	vêm	de	pessoas	da	
própria	comunidade,	que	têm	condições	muito	melhores	de	ter	conhecimento	a	respeito	
de	indivíduos	que	ostentam	um	padrão	de	vida	incompatível	com	os	seus	vencimentos	
ou	 com	as	 suas	 atividades	 econômicas	declaradas,	 o	 que	 reforça	 a	 importância	 de	o	
Agente	Ministerial	estar	em	contato	direto	com	a	comunidade	para	que	possa	cumprir	
com	mais	eficiência	as	suas	atribuições.

5 DAS TIPOLOGIAS DA LAVAGEM DE CAPITAIS13

	 As	tipologias	da	lavagem	de	dinheiro	nada	mais	são	do	que	“as formas utilizadas 
pelos criminosos para ‘lavar’ o dinheiro obtido nas atividades ilícitas”14, ou seja, são 
os modi operandi, as	técnicas	utilizadas	para	dar	a	aparência	de	legalidade	aos	bens	e	
valores	de	origem	ilícita.

 Tendo	por	base	uma	das	possíveis	classificações	para	as	tipologias,	elas	podem	
ser	divididas	em	três	categorias,	sendo	que	cada	uma	dessas	categorias	enfatiza	um	dos	
principais	objetivos	desse	tipo	de	delito15.	

13	A	base	deste	tópico	é	o	estudo	realizado	em	DALLAGNOL,	2013,	p.	377	e	ss.

14	 Disponível	 em:	 <https://www.bb.com.br/portalbb/page251,105,5269,0,0,1,1.bb?codigoNoticia= 
4709&codigoMenu=580>.	Acesso	em	22	abr.	19.

15	DALLAGNOL,	2013,	p.	383.
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5.1	TÉCNICAS	DE	MERA	MOVIMENTAÇÃO

	 Buscam	 dificultar	 o	 rastreamento	 dos	 recursos	 ao	 movimentá-los	 ou	 mesmo	
mudar	 a	 forma	 de	 apresentá-los16.	 Essas	 técnicas	 não	 buscam	 conferir	 uma	 origem	
lícita	 aos	 ativos,	mas	 sim	distanciá-los	de	 sua	origem	 ilegal,	muitas	 vezes	 tornando	a	
comprovação	da	ilicitude	impossível,	principalmente	quando	há	a	conjugação	de	técnicas	
sucessivas

5.1.1	Tipologias	selecionadas	desta	categoria

	 Dentre	as	técnicas	mais	simples	de	serem	investigadas	nesta	categoria,	podem	
ser	destacadas:

	 1)	Estruturação,	fracionamento	ou	smurfing
	 Por	meio	desta	 técnica,	há	a	divisão	de	um	valor	maior	em	outros	menores	e	
que	 estejam	 abaixo	 do	 limite	 de	 comunicação	 obrigatória	 aos	 órgãos	 de	 controle17.	
Normalmente,	acontecem	vários	depósitos	em	contas	diferentes,	para	depois	haver	a	
reunião	do	montante	total	em	alguma	outra	conta	(MENDRONI,	2013,	p.	116).

	 2)	Mescla	ou	commingling 
	 Nesse	tipo,	o	agente	mistura	os	recursos	lícitos	juntamente	com	recursos	ilícitos,	
como	forma	de	tornar	mais	complexa	a	descoberta	do	proveito	ilícito.	Normalmente	são	
utilizadas	empresas	sob	controle	do	agente	e	de	preferência	em	ramos	em	que	é	difícil	
de	aferir	com	exatidão	o	volume	de	vendas	realizado	(MENDRONI,	2013,	p.	117).
	 Deve-se	 destacar	 que,	 quando	 os	 recursos	 ilícitos	 são	 efetivamente	 utilizados	
na	atividade	econômica,	como,	por	exemplo,	para	o	pagamento	de	fornecedores	ou	de	
funcionários,	há	a	incidência	do	crime	previsto	no	art.	1º,	§2º,	inc.	I,	da	Lei	9.613/9818.

	 3)	Movimentação	de	valores	por	meio	de	bancos	nacionais
Apesar	 de	 parecer	 uma	 técnica	 simples,	 segundo	 o	GAFI,	 trata-se	 ainda	 de	 uma	 das	
mais	comuns	utilizadas	(DALLAGNOL,	2013,	p.	433),	consistindo	na	transferência	entre	
instituições	financeiras	de	valores	decorrentes	das	práticas	de	delitos.	Essa	técnica	precisa	
estar	associada	a	outras	tipologias,	como	as	anteriormente	mencionadas,	ou	o	uso	da	
conta	de	terceiros.	É	ainda	muito	comum	o	seu	emprego	juntamente	com	a	triangulação	
da	movimentação	financeira,	que	consiste	na	utilização	de	uma	“conta	de	passagem”,	
apenas	para	dissimular	uma	transferência	entre	duas	contas.	Assim,	 transferem-se	os	
valores	de	uma	primeira	conta	para	a	de	passagem	e	depois	eles	são	transferidos	para	
uma	outra	terceira	conta.	No	caso,	a	transferência	efetivamente	pretendida	era	entre	a	
primeira	e	a	terceira	conta.

16	Esta	última	hipótese	está	prevista	como	crime	no	art.	1º,	§1º,	inc.	II,	da	Lei	9.613/98.

17	 As	 operações	 que	 devem	 ser	 comunicadas	 ao	 COAF	 e	 os	 seus	 respectivos	 valores	 encontram-se	 previstas	 na	
Circular	nº	3.461/2009,	com	as	alterações	de	montantes	descritas	na	Circular	nº	3.839/2017,	ambas	do	Banco	Central.

18	Art.	1º,	§2º		Incorre,	ainda,	na	mesma	pena	quem:		I	-	utiliza,	na	atividade	econômica	ou	financeira,	bens,	direitos	
ou	valores	provenientes	de	infração	penal

5.2	TÉCNICAS	QUE	SIMULAM	A	ORIGEM	DOS	RECURSOS

	 Têm	o	objetivo	de	conferir	aos	recursos	ilícitos	uma	origem	aparentemente	legal,	
utilizando-se,	para	tanto,	de	negócios	jurídicos	simulados,	ainda	que	seja	necessária	a	
movimentação	dos	valores	(DALLAGNOL,	2013,	p.	412).	

	 Nesta	 categoria,	 inserem-se	 diversos	 gêneros	 de	 negócios,	 podendo	 ser	
destacados:	cassinos,	bingos,	jogos	de	azar	e	prêmios;	tipologias	do	agronegócio	(ligadas	
a	semoventes	e	produção	agrícola),	empresas	e	comércio,	bens	em	geral	etc19.

	 Dentre	 essas	 técnicas,	 destaca-se	 a	 já	 mencionada	 mescla	 ou	 commingling 
(empresas	e	comércio)	e	a	red flag anteriormente	citada,	na	qual	há	a	compra	e	venda	
sucessiva	de	bens	(gênero	“bens	em	geral”).

5.3	TÉCNICAS	DE	USO	DE	TERCEIROS

	 Essas	 tipologias	 são	 bastante	 utilizadas20,	 valendo-se	 de	 diversos	 expedientes	
para	atribuir	ativos	a	pessoas	físicas	ou	jurídicas	que	não	estejam,	a priori,	vinculadas	ao	
crime	antecedente.

	 A	 utilidade	 dessa	 técnica	 também	está	 em	dificultar	 a	 apreensão	 ou	 confisco	
desses	ativos,	uma	vez	que	eles	passam	a	não	ficar	mais	atrelados	aos	indivíduos	que	
praticaram	a	conduta	criminosa.

	 Nesta	 categoria	 podem	 ser	 encontradas	 os	 tipos	 relacionados	 com	 o	 uso	 de	
laranjas,	testas-de-ferro,	mulas	monetárias21,	pessoa	falecida,	pessoa	fictícia	(documentos	
falsos),	familiares	em	geral,	empresas	de	fachada/fictícia	etc.

6 INVESTIGAÇÃO FINANCEIRA

	 Por	meio	dos	tópicos	anteriores,	buscou-se	trazer	algumas	noções	gerais,	mas	
entendidas	 essenciais,	 a	 respeito	 da	 lavagem	de	 dinheiro,	 com	 a	 exposição	 das	 suas	
fases,	de	indícios	aos	quais	o	Membro	precisa	estar	atento,	bem	como	houve	a	descrição	
de	algumas	tipologias	que	poderiam	ser	mais	facilmente	investigadas.	

	 Ademais,	é	preciso	enfatizar,	mais	uma	vez,	o	escopo	deste	trabalho,	que	pretende	
destacar	uma	atuação	investigativa	objetiva	e	eficiente	do	crime	de	lavagem	de	dinheiro,	
aceitando-se	as	limitações	das	promotorias	iniciais	e	intermediárias.

19	Um	estudo	aprofundado	sobre	essas	e	outras	tipologias	desta	categoria	pode	ser	encontrado	em	DALLAGNOL,	
2013,	p.	412-433.

20	O	uso	de	terceiros	–	nominees –,	 inclusive	de	 familiares,	é	uma	das	seis	 técnicas	mais	utilizadas	em	crimes	de	
corrupção,	 segundo	 o	 GAFI	 (DALLAGNOL,	 2013,	 p.	 433),	 podendo	 essa	 informação	 ser	 utilizada	 para	 justificar	 a	
investigação	de	familiares	do	alvo	principal,	sujeito	da	investigação,	até	mesmo	nos	pedidos	de	quebra	de	sigilos.

21	Pessoas	que	cedem	a	sua	conta	para	serem	“contas	de	passagem”.
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	 Nesta	 linha,	 é	 imprescindível	 que	 sejam	 adotadas	 algumas	 cautelas	 (SANTA	
CATARINA,	2019,	pp.	78	e	80):

Considerando	 a	 pluralidade	 de	 linhas	 de	 atuação	 [na	 investigação]	
(...),	é	fundamental	que	o	membro	do	Ministério	Público,	na	qualidade	
de	 condutor	 do	 feito,	 planeje	 sua	 investigação	 considerando	 essa	
abrangência.	 Por	 planejamento	 entenda-se,	 primordialmente,	
foco	 e	 organização	 na	 realização	 dos	 atos	 investigativos,	 que	
devem	materializar	 uma	 série	 concatenada	 que	 irá	 conduzir	 a	 um	
determinado	fim.	

(...)	Assim,	é	preciso	que	se	definam	quais	irregularidades	ou	setores	
estão	sendo	investigados,	um	lastro	material	específico	e,	sempre	que	
possível,	uma	delimitação	de	tempo.

6.1	ASPECTOS	GERAIS

	 A	 investigação	 financeira	 nada	mais	 é	 do	 que	 a	 atuação	 do	 investigador	 para	
identificar	e	documentar,	para	fins	probatórios,	a	origem	e	destino	de	ativos	relacionados	
à	prática	criminosa22.

	 É	importante	mencionar,	todavia,	que	a	investigação	financeira	é	gênero	dentro	
da	 qual	 há	 quatro	 espécies,	 interessando	 destacar	 apenas	 três	 delas:	 a	 investigação	
patrimonial;	aquela	voltada	para	a	lavagem	de	dinheiro;	e,	por	fim,	aquela	destinada	a	
organizações	criminosas23.

	 Uma	 análise	 dessas	 espécies	 permite	 já	 perceber	 que	 todas	 elas	 estão,	 na	
prática,	 relacionadas,	pois	quando	o	 investigador	 se	debruça	 sobre	uma	delas,	quase	
que	fatalmente	acaba	por	colher	elementos	das	demais24.

	 Com	essa	explanação	introdutória	a	respeito	da	investigação	financeira,	busca-se	
apenas	trazer	um	panorama	geral	a	respeito	do	tema.	Faz-se,	contudo,	imprescindível	
que	o	Agente	Ministerial	realize	um	estudo	mais	aprofundado	a	respeito	das	diversas	
técnicas	investigativas	que	podem	ser	utilizadas,	exatamente	com	o	intuito	de	colher	os	
elementos	de	informação	que	irão	subsidiar	uma	eventual	ação	penal	pelos	crimes	de	
lavagem	de	dinheiro.

7 CONCLUSÃO

	 Como	é	possível	perceber,	mesmo	diante	das	dificuldades	de	estrutura	e	da	falta	
de	especialidade	existentes	nas	comarcas	iniciais	e	intermediárias,	há	algumas	tipologias	

22	MARTINS,	2018a,	p.	13.

23	Idem,	p.	22

24	Ibidem.

da	lavagem	de	dinheiro	mais	simples,	que	muitas	vezes	não	demandam	diligências	ou	
técnicas	investigatórias	mais	complexas.

	 Nesses	casos,	o	bom	conhecimento	dessas	tipologias,	dos	indícios	mais	comuns	
de	lavagem	de	capitais,	bem	como	a	familiaridade	com	certas	técnicas	e	instrumentos	
de	 investigação	 mais	 práticos	 e	 eficientes,	 pode	 levar	 à	 efetividade	 no	 combate	 ao	
branqueamento	de	ativos	também	nessas	comarcas	menores.

	 Com	 isso,	 há	 a	 possibilidade	 de	 se	 combater	 não	 apenas	 as	 condutas	 de	
determinado	 criminoso,	mas	 também	de	 atacar	 os	 seus	 ganhos	 com	a	 sua	 atividade	
ilícita,	o	que	certamente	tem	o	condão	de	conferir	uma	maior	efetividade	ao	combate	
da	criminalidade	como	um	todo,	sem	contar	os	efeitos	pedagógicos	sobre	a	população,	
que	terá	de	maneira	mais	clara	a	sensação	de	que	o	delinquir	não	vale	a	pena.
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INSTITUTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO 
PROCESSO EM CASO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Bruno Rinaldin
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SUMÁRIO: 1	 Delimitação	 do	 problema,	 da	 justificativa	 e	 do	 objetivo	 do	 trabalho;	 
2	Desenvolvimento;	3	Conclusão.

1 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA, DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETIVO DO TRABALHO

Trata-se	de	abordagem	acerca	da	(in)aplicabilidade	do	instituto	da	suspensão	
condicional	 do	 processo	 aos	 casos	 envolvendo	 crime	 de	 ameaça,	 lesão	 corporal	 e	
contravenção	penal	de	vias	de	fato,	cometidos	contra	a	mulher,	abarcados	pela	Lei	Maria	
da	Penha.

O	 tema	 ganha	 relevo	 institucional,	 eis	 que	 grande	 parte	 dos	 processos	
criminais,	no	cotidiano	de	uma	Promotoria	de	Justiça,	envolvem	a	temática	de	crimes	ou	
contravencões	penais	praticadas	em	âmbito	doméstico.

Apenas	a	título	de	exemplo,	de	acordo	com	o	CNJ,	no		ano	de	2018	tramitavam,	
nos	tribunais	de	justiça	estaduais	de	todo	o	país,	mais	de	um	milhão	de		casos	de	violência	
doméstica	contra	a	mulher1.

Essencial	 se	 pontuar	 que	 quando	 se	 refere	 a	 crimes	 praticados	 em	 âmbito	
doméstico,	 está	 se	 indicando	 aqueles	 praticados	 nas	 condições	 da	 lei	 11340/06,	 
qual	seja:

Art.	 5o	 Para	 os	 efeitos	 desta	 Lei,	 configura	 violência	 doméstica	 e	
familiar	contra	a	mulher	qualquer	ação	ou	omissão	baseada	no	gênero	
que	lhe	cause	morte,	lesão,	sofrimento	físico,	sexual	ou	psicológico	e	
dano	moral	ou	patrimonial:	(Vide	Lei	complementar	nº	150,	de	2015)

I	 -	 no	 âmbito	 da	 unidade	 doméstica,	 compreendida	 como	
o	 espaço	 de	 convívio	 permanente	 de	 pessoas,	 com	 ou	 sem	
vínculo	familiar,	inclusive	as	esporadicamente	agregadas;	  
II	-	no	âmbito	da	família,	compreendida	como	a	comunidade	formada	
por	 indivíduos	 que	 são	 ou	 se	 consideram	 aparentados,	 unidos	 por	
laços	naturais,	por	afinidade	ou	por	vontade	expressa;	

36
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III	-	em	qualquer	relação	íntima	de	afeto,	na	qual	o	agressor	conviva	ou	
tenha		convivido	com	a	ofendida,	independentemente	de	coabitação. 
Parágrafo	 único.	 As	 relações	 pessoais	 enunciadas	 neste	 artigo	
independem	de	orientação	sexual.

Também	será	abordado	o	tema,	sob	as	seguintes	perspectivas:	sob	o	ângulo	da	
proteção	à	mulher,	sob	a	ótica	dos	princípios	penais	e	sob	a	ótica	jurisprudencial	e	legal.

O	objetivo	final	é	colocar	em	debate	a	efetiva	viabilidade/utilidade	da	aplicação	
do	instituto	da	suspensão	condicional	do	processo	em	casos	de	violência	doméstica.

 
2 DESENVOLVIMENTO

2.1	DA	PRÁTICA	FORENSE

Como	ponto	de	partida,	é	de	se	rememorar	que	na	prática,	o	grosso	de	nossa	
atuação	em	casos	de	violência	contra	a	mulher	(e	ao	fim	e	ao	cabo	da	própria	Promotoria	
em	si)	se	refere	a	crimes	de	ameaça	e	lesão	corporal,	bem	como	contravenções	penais	
de	 vias	 de	 fato,	 balizados	 pela	 lei	 11340/06,	 com	 penas	 respectivas	 de	 detenção	 de	
um	a	seis	meses	e	de	3	meses	a	3	anos,	todas	de	detenção,	sendo	que	a	contravenção	
penal	 prevê	 pena	 de	 prisão	 simples,	 de	 quinze	 dias	 a	 três	meses,	 ou	multa	 .	 É	mais	
especificamente	sobre	tais	delitos,	que	se	desenvolve	o	presente	estudo.

Como	é	de	 sabença,	 tem	 sido	bastante	 comum,	na	praxe	 forense,	 em	 casos	
como	estes,	em	caso	de	condenação,	a	fixação	da	pena	no	mínimo	 legal	 (“cultura	da	
pena	mínima”),	em	regime	aberto	e	sem	a	substituição	do	artigo	44	do	CP,	pois	cometido	
com	violência	ou	grave	ameaça.

O	que	resulta	disto	tudo?	Em	nossa	vivência	prática,	uma	pessoa	que	ameaça/
lesiona	sua	companheira	ou	esposa,	será	obrigado,	ao	fim,	a	comparecer	ao	Fórum	para	
“assinar	presença”	por	uma	vez	(ameaça	e	vias	de	fato)	ou	3	vezes	(lesão	corporal),	bem	
como	se	obrigará	a	comunicar	eventual	mudança	de	endereço	e	pedir	autorização	para	
sair	da	comarca,	mas	nada	além	disso.

2.2	 DA	 ANÁLISE	 DOUTRINÁRIA	 DO	 BENEFÍCIO	 DA	 SUSPENSÃO	 CONDICIONAL	 DO	
PROCESSO

Partindo-se	 para	 uma	 análise	 doutrinária,	 de	 início,	 importante	 conceituar	 a	
suspensão	condicional	do	processo2:

“Cuida-se,	 a	 suspensão	 condicional	 do	 processo,	 prevista	 no	 art.	 89	
da	Lei	nº	9.099/95,	de	importante	instituto	despenalizador	por	meio	
do	qual	se	permite	a	suspensão	do	processo	por	um	período	de	prova	

que	pode	variar	de	2	(dois)	a	4	(quatro)	anos,	desde	que	observado	o	
cumprimento	de	certas	condições.	

Segundo	 a	 doutrina,	 o	 que	 bem	 explica	 a	 natureza	 da	 suspensão	
condicional	 do	 processo	 é	 o	 nolo contendere,	 que	 consiste	 numa	
forma	de	defesa	em	que	o	acusado	não	contesta	a	imputação,	mas	não	
admite	culpa	nem	proclama	sua	inocência.	Por	isso,	não	se	confunde	
com o guilty plea,	nem	tampouco	com	o	plea bargaining.”

Assim,	percebe-se	que	se	trata	de	instituto	em	que	não	há	admissão	de	culpa	por	
parte	do	acusado,	mas	apenas	e	tão	somente	se	evita	o	prosseguimento/alongamento	
do	processo.	

Em	sequência,	tal	benefício	é	de	ser	ofertado,	caso	possível,	após	o	recebimento	
da	 denúncia,	 sendo	 evidente	 que	 deverá	 haver	 o	 oferecimento	 da	 inicial	 acusatória,	
como	ainda	o	controle	prévio	sobre	a	viabilidade	da	demanda	pelo	juiz	competente.

Caso	 seja	 aceita,	 o	 processo	 será	 suspenso	 por	 dois	 a	 quatro	 anos,	 estando	
o	 acusado	 submetido	 a	 certas	 condições,	 as	 quais,	 cumpridas,	 levarão	 a	 extinção	 da	
punibilidade.	

Também	merece	ser	destacado,	desde	logo,	que,	com	a	adoção	da	suspensão	
condicional	do	processo,	não	haverá	 risco	ao	Poder	Punitivo	estatal	na	 concessão	da	
suspensão	 condicional	 do	 processo,	 vez	 que,	 descumpridas	 as	 condições	 acordadas,	
ter-se-á	o	prosseguimento	do	feito.	Ademais,	não	se	pode	esquecer	que	no	período	de	
“prova”	há	a	suspensão	do	prazo	prescricional.

2.3	DA	ATUAL	POSIÇÃO	DO	TEMA	NO	ASPECTO	LEGAL	E	JURISPRUDENCIAL

A	própria	lei	11340/06	traz	dispositivo	sobre	a	possibilidade	do	oferecimento	da	
suspensão	condicional	do	processo	em	casos	afetos	a	lei	Maria	da	Penha:

Art.	 41.	 Aos	 crimes	 praticados	 com	 violência	 doméstica	 e	 familiar	
contra	a	mulher,	independentemente	da	pena	prevista,	não	se	aplica	a	
Lei	no	9.099,	de	26	de	setembro	de	1995.

Assim,	restaria	inviável	o	oferecimento	da	suspensão	condicional,	dado	que	se	
trata	de	instituto	trazido	pelo	artigo	89	e	seguintes	da	lei	9099/95.

O	STF,	quando	chamado	a	analisar	a	constitucionalidade	de	tal	artigo,	plasmou	
sua	 compatibilidade	 com	 a	 ordem	 jurídica	 (Pleno,	 HC	 106.212/MS,	 Rel.	 Min.	 Marco	
Aurélio,	j.	24/03/2011,	DJe	112	10/06/2011).	Aliás,	em	seus	julgados,	assentou-se	que	
tal	vedação	alcança	crimes	e	contravenções	penais.

Mas	ainda	há	mais3:
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“Na	 mesma	 linha,	 no	 julgamento	 da	 Ação	 Declaratória	 de	
Constitucionalidade	nº	19/DF,	o	Supremo	julgou	procedente	o	pedido	
para	 assentar	 a	 constitucionalidade	 dos	 artigos	 1º,	 33	 e	 41	 da	 Lei	
11.340/2006.	Considerou-se	que,	ao	criar	mecanismos	específicos	para	
coibir	e	prevenir	a	violência	doméstica	contra	a	mulher	e	estabelecer	
medidas	especiais	de	proteção,	assistência	e	punição,	tomando	como	
base	o	gênero	da	vítima,	o	 legislador	 teria	utilizado	meio	adequado	
e	 necessário	 para	 fomentar	 o	 fim	 traçado	 pelo	 art.	 226,	 §	 8º,	 da	
Constituição	 Federal,	 não	 sendo	 possível	 considerar-se	 ilegítimo	 o	
uso	do	sexo	como	critério	de	diferenciação,	visto	que	a	mulher	seria	
eminentemente	 vulnerável	 no	 tocante	 a	 constrangimentos	 físicos,	
morais	e	psicológicos	sofridos	em	âmbito	privado.”

Indo	além,	deve-se	rememorar	que,	nos	 julgados,	o	cerne	da	decisão	passou	
pelo	princípio	da	proibição	de	proteção	 insuficiente	dos	direitos	 fundamentais,	 razão	
invocada	 para	 se	 admitir	 este	 alargamento	 da	 proteção	 às	 mulheres	 agredidas,	 de	
qualquer	forma.

O	STJ	caminha	no	mesmo	sentido	do	STF,	quanto	ao	entendimento	pela	vedação	
do	uso	da	suspensão	condicional	do	processo.	Inclusive	há	Súmula,	de	número	536:

Súmula	536	-	A	suspensão	condicional	do	processo	e	a	transação	penal	
não	se	aplicam	na	hipótese	de	delitos	sujeitos	ao	rito	da	Lei	Maria	da	
Penha.

Da	 mesma	 forma,	 o	 TJPR,	 quando	 instado,	 manifestou-se	 contrariamente	
a	concessão	do	benefício	 (como	por	exemplo	na	 	AC	 -	1650157-2	 	e	na	AC	0004963-
87.2017.8.16.0146).

Assim,	 não	 se	 desconhece	 que	 os	 Tribunais	 Superiores	 tem	 negado,	
reiteradamente,	a	fruição	do	benefício	da	suspensão	condicional	do	processo	a	crimes	
envolvendo	a	lei	11340/06.

No	entanto,	o	que	se	propõe	no	presente	estudo,	é	uma	versão	diversa	e	mais	
consentânea	com	a	realidade	do	cotidiano	das	Promotorias	de	Justiça.

2.4	DA	QUESTÃO	VISTA	SOB	A	PERSPECTIVA	DOS	PRINCÍPIOS	PENAIS

A	partir	do	quadro	delineado,	exsurge	a	questão:	esta	realidade	bem	atende	a	
ideia	de	prevenção	especial	negativa?	Para	a	doutrina4:

“para	 a	 prevenção	 especial	 negativa,	 o	 importante	 é	 intimidar	 o	
condenado	 para	 que	 ele	 não	 torne	 a	 ofender	 a	 lei	 penal.	 Busca,	
portanto,	evitar	a	reincidência.”

Por	certo	que	a	resposta	negativa	se	 impõe,	em	especial	pela	sensação	a	ser	
alcançada	pelos	condenados,	de	que,	mesmo	após	agredirem	mulheres	pelas	mais	diveras	
formas,	serão	condenados	a	uma	sanção	quase	protocolar,	qual	seja,	de	comparecer	a	
escrivania	da	Vara	Criminal	uma	vez	por	mês.

De	outro	lado,	questiona-se:	a	pena	mínima,	em	regime	aberto,	atende	ainda	a	
prevenção	especial	positiva?	Segundo	a	doutrina,	esta	espécie5:

“preocupa-se	com	a	ressocialização	do	condenado,	para	que	no	futuro	
possa	ele,	com	o	integral	cumprimento	da	pena,	ou,	se	presentes	os	
requisitos	legais,	com	a	obtenção	do	livramento	condicional,	retornar	
ao	convívio	social	preparado	para	respeitar	as	regras	a	todos	impostas	
pelo	Direito.”

Crê-se	que	a	resposta	à	pergunta	acima	também	é	negativa,	vez	que	nenhum	
tipo	de	orientação	ou	trabalho	ressocializador	será	realizado	junto	ao	condenado.	Aliás,	
não	 parece	 que	 o	 réu	 se	 encorajará	 para	 bem	 cumprir	 as	 regras	 jurídicas	 com	 esta	
condenação	em	regime	aberto.

Por	 ser	 assim,	 verifica-se	 que	 eventual	 condenação	 do	 réu	 pela	 prática	 dos	
delitos	em	questão	não	se	prestará	a	reeducar	ou	atender	aos	princípios	da	prevenção,	
na	medida	em	que	a	aplicação	da	pena	em	regime	aberto,	por	vezes,	acaba	por	trazer	
uma	sensação	de	impunidade,	não	por	falha	dos	atores	do	cenário	processual,	mas	pela	
previsão	legal.

A	bem	da	verdade,	se	analisarem	as	condições	para	a	suspensão	condicional	do	
processo	previstas	no	artigo	89	da	lei	9099/98,	teremos	que	estão	poderão,	efetivamente,	
serem	mais	“gravosas”	ou	“trabalhosas”	ao	acusado	que	o	regime	 inicial	aberto,	sem	
substituição.

Também	é	necessária	uma	análise	sobre	os	princípios,	estribada	nos	princípios	
da	 culpabilidade,	 da	 proporcionalidade	 e,	 notadamente,	 da	 adequabilidade	 da	 pena	
aplicada,	consoante	preconiza	o	artigo	5,	XLV,	XLVI	e	XLVIII,	da	Constituição	Federal.

Partindo-se	para	uma	análise	princípio	da	culpabilidade,	enquanto	fundamento	
da	pena,	deve-se	entender	o	juízo	de	reprovação	da	conduta	perpetrada,	numa	situação	
em	que	lhe	era	dado	agir	conforme	o	direito.	Assim,	quão	mais	reprovável	o	delito,	maior	
deverá	 ser	 a	pena.	Quanto	a	 isto,	não	 se	duvida	da	 gravidade	de	 crimes	 como	 lesão	
corporal	e	ameaça	praticados	contra	a	mulher.	Mas,	por	outro	lado,	comparados	com	
a	gama	de	crimes	previstos,	também	não	parece	errado	se	concluir	que	tais	infrações	
penais	podem	ser	enfrentadas	de	outro	modo,	que	não	pela	mera	condenação	criminal.

Já	 pelo	 viés	 da	proporcionalidade,	 tem-se	que	 a	pena	deverá	 ser	 adequada,	
necessária	e	proporcional	num	sentido	estrito.	Pois	bem,	será	adequada	a	pena	quando	
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realizar	o	fim	de	proteger	o	bem	jurídico	tutelado	pelo	tipo.	Será	necessária	quando	não	
houver	outro	meio	para	bem	tutelar	o	bem	jurídico.	Por	derradeiro,	será	proporcional	
em	sentido	estrito	quando	o	meio	utilizado	for	correspondente	ao	fim	que	se	espera.

Por	tal	viés,	vem	a	lume	a	questão:	está	o	bem	jurídico	efetivamente	protegido	
com	a	fixação	da	pena	em	regime	aberto,	por	curto	espaço	de	tempo?

Parte-se	de	uma	resposta	negativa,	acreditando-se	que	o	bem	jurídico	será	mais	
bem	protegido	em	caso	da	concessão	da	suspensão	condicional	do	processo,	pois	a	mera	
condenação	criminal,	por	si	mesma,	não	tem	o	condão	de	resolver	os	casos	de	violência	
contra	a	mulher,	ante	o	elevado	índice	de	reincidência	verificado.

Reforçando	tal	percepção,	passando	um	pouco	ao	plano	pragmático,	pense-se	
num	caso	de	marido	que	agride	a	mulher	com	socos,	causando	nela	lesões	corporais	leves.		
A	partir	disso,	questiona-se:	o	bem	jurídico	está	devidamente	tutelado	pela	condenação	
em	regime	aberto?	A	sanção	é	proporcional	a	lesão	perpetrada?	Por	evidente	que	não,	
em	termos	práticos,	até	porque	não	parece	que	o	bem	jurídico	integridade	corporal	de	
uma	esposa	estará	plenamente	protegido	pela	pena	de	comparecimento	em	juízo	por	
três	meses,	sem	qualquer	outra	vedação.

2.5	DAS	CONDIÇÕES	DO	BENEFÍCIO	E	DA	PERSPECTIVA	DA	VÍTIMA

Prosseguindo,	 como	 se	 sabe,	 não	 se	 imporá	 a	 aceitação	 do	 benefício	 da	
suspensão	condicional	do	processo	ao	denunciado,	que	por	óbvio,	pode	vir	a	recusá-lo.	
Todavia,	como	é	de	conhecimento,	caso	aceito,	sujeitará	o	denunciado	a	um	compromisso	
por	dois	a	quatro	anos,	em	“troca”	de	sua	eventual	não	condenação.

Veja-se	o	 leque	de	possibilidades	 ou	 condições	possíveis	 de	 serem	 impostas	
para	a	fruição	do	benefício	é	ampla,	indo	muito	além	das	condições	possíveis	no	regime	
aberto.

Quanto	 ao	parágrafo	 segundo	 citado,	 parece	 interessante	 a	 possibilidade	de	
inserção	de	cursos	(prática	já	presente	em	comarcas	do	Estado	do	Paraná,	como	Ponta	
Grossa)	para	agressores	como	condição	da	suspensão,	aqui	sim	dando	vida	a	ideia	da	
prevenção	especial	positiva,	sendo	que	se	buscará	em	tais	eventos	mostrar	a	importância,	
sob	orientação	profissional	e	técnica,	da	evitação	de	novas	condutas	delituosas.

Aliás,	 tais	 cursos	 homenageiam	 a	 justiça	 restaurativa,	 que	 visa	 por	 um	 lado	
proteger	as	mulheres	e	por	outro	efetivar	acompanhamento	junto	ao	agressor,	para	que	
a	conduta	não	mais	se	repita.	Interessante	se	pontuar	que	na	CARTA	DA	XI	JORNADA	DA	
LEI	MARIA	DA	PENHA,	foi	insculpida	a	seguinte	recomendação:

4.	 recomendar	 aos	 Tribunais	 de	 Justiça	 dos	 Estados	 e	 do	 Distrito	
Federal	 a	 implementação	 de	 práticas	 de	 Justiça	 Restaurativa	 como	

forma	 de	 pacificação,nos	 casos	 cabíveis,	 independentemente	 da	
responsabilização	criminal,	respeitando-se	a	vontade	da	vítima;

Prosseguindo,	a	própria	Lei	de	Execução	Penal	traz	disposição	acerca	da	certas	
condições,	em	caso	de	condenação	e	cumprimento	de	pena,	em	seu	artigo	152.	Mas	
fazendo	uma	análise	topográfica,	conclui-se	que	tal	disposição	está	englobada	no	tópico	
das	penas	restritivas	de	direitos.	Todavia, esta espécie de condição já pode ser aplicada 
como condição para a suspensão do processo,	de	acordo	aliás	com	decisão	advinda	de	
Recurso	Repetitivo	julgado	pelo	STJ:

Não	há	óbice	a	que	se	estabeleçam,	no	prudente	uso	da	faculdade	
judicial	 disposta	 no	 art.	 89,	 §	 2º,	 da	 Lei	 nº	 9.099/95,	 obrigações	
equivalentes,	 do	 ponto	 de	 vista	 prático,	 a	 sanções	 penais	 (tais	
como a prestação de serviços comunitários ou a prestação 
pecuniária),	 mas	 que,	 para	 os	 fins	 do	 sursis	 processual,	 se	
apresentam	 tão	 somente	 como	 condições	 para	 sua	 incidência. 
STJ.	 3ª	 Seção.	 REsp	 1.498.034-RS,	 Rel.	 Min.	 Rogerio	 Schietti	 Cruz,	
julgado	em	25/11/2015	(recurso	repetitivo)	(Info	574).

Já	quanto	a	possibilidade	de	 frequência	 a	 cursos	ou	prestação	de	 serviços	 à	
comunidade	em	sede	de	suspensão	condicional	do	processo,	veja-se	a	seguinte	decisão:

“RECURSO	ORDINÁRIO	EM	HABEAS	CORPUS.	OMISSÃO	DE	SOCORRO	E	
EMBRIAGUEZ	AO	VOLANTE.	SUSPENSÃO	CONDICIONAL	DO	PROCESSO.	
PRESTAÇÃO	 PECUNIÁRIA	 OU	 DE	 SERVIÇOS	 À	 COMUNIDADE,	 OU	
FREQUÊNCIA	A	GRUPOS	DE	DEPENDENTES	QUÍMICOS	E	REALIZAÇÃO	
DE	 CURSO	 DE	 RECICLAGEM	 PARA	 MOTORISTAS.	 LEGITIMIDADE	
DAS	 CONDIÇÕES.	 INTELIGÊNCIA	 DO	 §	 2º	 DO	 ARTIGO	 89	 DA	 LEI	
9.099/1995.	 ADEQUAÇÃO	 E	 PROPORCIONALIDADE	 DAS	 MEDIDAS.	
ILEGALIDADE	 NÃO	 EVIDENCIADA.	 DESPROVIMENTO	 DO	 RECLAMO.	
1.	Além	daquelas	obrigatórias,	previstas	nos	incisos	do	§	1º	do	artigo	
89	da	Lei	9.099/1995,	é	facultada	a	proposta,	pelo	Ministério	Público,	
bem	como	a	imposição,	pelo	magistrado,	de	outras	condições	para	a	
concessão	da	suspensão	do	processo,	desde	que	adequadas	ao	 fato	
e	à	situação	pessoal	do	acusado,	em	estrita	observância	ao	princípio	
da	 proporcionalidade.	 2.	 A	 prestação	 pecuniária	 ou	 de	 serviços	 à	
comunidade,	 ou	 a	 frequência	 a	 grupos	 como	 alcoólicos	 anônimos	
e	 a	 realização	 de	 curso	 de	 reciclagem	 para	 motoristas,	 constituem	
legítimas	condições	do	sursis	processual,	nos	termos	do	artigo	89,	§	
2º,	 da	 Lei	 9.099/1995.	 3.	 Recurso	 desprovido.”	 (RHC	 47.279/RS,	 rel.	
Ministro	JORGE	MUSSI,	QUINTA	TURMA,	DJe	26/11/2015.)

O	que	se	quer	demonstrar,	de	modo	objetivo,	é	que	 interessantes	e	eficazes	
condições	poderão	ser	propostas	já	na	cota	da	denúncia	e	com	duração	maior,	de	2	anos.

Ainda	nesta	passagem,	deve	se	recordar	a	súmula	439	do	STJ:
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“É	 inadmissível	 a	 fixação	 de	 pena	 substitutiva	 (art.	 44	 do	 CP)	 como	
condição	especial	ao	regime	aberto.”

Assim,	vislumbra-se	que,	como	problema	adicional,	existirão	certas	restrições	
para	a	fixação	de	condições	para	a	fruição	do	regime	aberto,	sendo	certo	que	quando	da	
determinação	das	condições	para	a	suspensão	condicional,	tem-se	maior	mobilidade	e	
espaço	para	a	atividade	criativa	do	juiz	como	também	do	membro	do	Ministério	Público.

Nesta	esteira,	veja-se	que	com	este	benefício	vinculará	o	acusado	ao	próprio	
delito	 que	 causou,	 no	 sentido	 de	 que	 demandará	 maior	 atenção	 deste	 quanto	 ao	
cumprimento	do	que	lhe	fora	imposto,	por	um	tempo	alargado.

Acerca	da	eficácia	da	aplicação	do	benefício	da	suspensão	condicional,	veja-se	
trecho	de	brilhante	artigo	advinda	de	Promotora	de	Justiça	do	Estado	do	Paraná,	Dra.	
Caroline	Chiamulera6:

“Com	 todo	 respeito	 ao	 Sodalício	 Supremo,	 os	 casos	 de	 violência	
doméstica	 e	 familiar	 contra	 a	 mulher	 são,	 em	 regra,	 gerados	 em	
decorrência	 de	 conflitos	 deflagrados	 pelo	 uso	 de	 bebidas	 alcoólicas	
pelo	 agressor,	 para	 além	 de	 outras	 tantas	 origens	 do	 problema	 da	
violência	familiar	(machismo,	alto	nível	de	exigência	social	quanto	ao	
papel	masculino	 e	 também	 feminino,	misoginia,	 agressividade	mais	
intensificada,	baixo	nível	cultural	e	tantas	outras).	

Ao	 se	 interpretar	 a	 Lei	 Maria	 da	 Penha,	 entendendo-se	 vedada	 a	
aplicação	 da	 suspensão	 condicional	 do	 processo,	 está-se	 a	 fazer	
com	que,	não	raras	vezes	 	–	 	para	não	dizer,	comumente	–	a	 família	
e	a	própria	vítima	restem	prejudicados	pela	condenação	do	agressor	
pelos	 delitos	 de	 vias	 de	 fato,	 ameaça	 e	 lesões	 corporais,	 inclusive,	
o	 torne	 reincidente,	 em	 tal	 prática,	 de	 modo	 que	 a	 geração	 de	
condenações	 por	 tais	 delitos	 em	nada	 solucionam	a	 causa	 principal	
das	 agressões	 domésticas,	 servindo	 a	 Lei,	 deste	modo,	 apenas	 para	
“solucionar	 paliativamente”	 as	 contendas	 familiares.	 Isto	 porque	 as	
vítimas,	no	mais	das	vezes,	 tornam	a	conviver	 com	seus	agressores,	
com	 os	 quais	 já	 convivem	 há	 reiterados	 anos.	 Por	 outro	 lado,	 são	
extremamente	dependentes,	não	só	economicamente,	mas,	o	que	é	
pior,	psicologicamente,	deles.	

Demais	disso,	as	reiteradas	condenações	a	um	delito,	cuja	pena	mínima	
varia		 entre	quinze	dias	a	três	meses	de	prisão	simples	(vias	de	fato);	
de	01	(um)	mês	a	06	(seis)	meses	de	detenção	(ameaça);	ou	de	03	(três)	
meses	a	03		(três)	anos	(lesões	leves),	acarretando	reincidência,	acaba	
por	 fazer	 com	 que	 não	 haja	 a	 eficácia	 pedagógica	 que	 se	 pretende	
com	a	pena.	Mesmo	porque	não	haverá	punição	prisional,	mas	 tão-
somente	em	cumprimento	de	pena	em	regime	aberto.”

Analisando	 o	 caso	 sob	 o	 viés	 da	 vítima,	 também	parece	 claro	 que	 pretende	
obter	uma	rápida	resposta	por	parte	das	instituições,	o	que	por	certo	se	atingirá	com	
a suspensão	 condicional	 do	 processo,	 passando	 então	 a	 sensação	 de	 segurança	 e	
confiança.	Noutro	dizer:	a	vítima	quer		ver	seu	algoz	punido	efetivamente	e	de	modo	

célere,	 sob	 pena	 de	 levar	 consigo,	 pelo	 passar	 dos	 anos,	 esta	 nódoa	 de	 agressão	
associada	a	eventual	impunidade.

Nesta	mesma	linha,	é	de	ser	invocado	o	princípio	da	efetividade	da	jurisdição,	
de	 cunho	 constitucional	 (eis	 que	 inserto	 dentro	 da	 duração	 razoável	 do	 processo).	
Por	tal	preceito,	deve	haver	resposta	efetiva	e	com	celeridade	à	agressão	cometida,	
sendo	certo	que	a	longa	tramitação	de	processo	judicial	sem	que	haja	punição	rápida	
à	agressão	cometida	ferirá	de	morte	tal	princípio.	Nesta	mesma	linha,	essencial	que	se	
diga	que	a	vítima	não	pode	sofrer	com	a	demora	na	tramitação	de	eventual	ação	penal	
junto	ao	Poder	Judiciário.	Não	é	incomum	processos,	de	casos	relativamente	simples,	
a	envolver	crimes	sob	a	égide	da	lei	11340/06,	demorarem	anos	para	serem	julgados,	
dando	azo	a	eventuais	novas	agressões,	pelo	próprio	sentimento	de	impunidade.	Ainda	
mais	assustador	é	perceber	que	a	mulher,	vítima,	quando	em	seu	depoimento	frente	
ao	 magistrado,	 não	 conseguir	 relembrar	 qual	 das	 agressões	 foi	 aquela	 ora	 objeto	
da	denúncia,	ante	constantes	violações,	seja	a	sua	integridade	física	ou	moral.	Tudo	
isto	pode	e	é	de	ser	repelido	com	urgência,	sendo	certo	que	a	adoção	da	suspensão	
condicional	do	processo	poderá	trazer	tal	resultado.

Uma	 vez	 mais	 se	 pede	 vênia	 para	 transcrição	 de	 importante	 conclusão	
constatada7:

“Ao	se	permitir	a	suspensão	condicional	do	processo,	obviamente	nos	
casos		em	que	o	Art.	89	autoriza	(requisitos	objetivos	e	subjetivos)	com	
possibilidade	 de	 anuência	 da	 vítima,	 em	 audiência,	 quando	 de	 sua	
oitiva,	durante	a	instrução	do	feito,	criminal,	não	se	está	negando	a	ela	
a	tutela	jurisdicional,	ou	o	socorro	de	que	necessita,	tampouco	fazendo	
com	que	o	processo	se	transforme	num	balcão	de	negócios	em	que	se	
negocia	“pena	de	cesta	básica”	(Art.	17,	da	Lei	Maria	da	Penha),	mas,	
efetivamente,	propiciando	que	o	agressor,	que	a	vítima	e	que	a	família	
possam	 ser	 restaurados,	 com	 efetiva	 intervenção	 do	 Poder	 Público,	
especialmente,	 quando	 as	 condições	 da	 suspensão	 condicional	 são	
estabelecidas	 visando	 o	 acompanhamento	 da	 família,	 do	 casal,	 por	
meio	 dos	 equipamentos	 da	 assistência	 social	 ou	 de	 equipe	 técnica	
específica	de	apoio	às	situações	de	violência	doméstica.”

Cumpre	 destacar	 ainda	 que	 o	 próprio	 legislador,	 na	 lei	 11340/06,	 artigo	 33,	
parágrafo	único,	estabeleceu	preferência	para	julgamento	dos	casos	a	envolver	violência	
doméstica.	Ocorre	que,	como	já	dito,	na	prática,	não	é	raro	ver	que	delitos	cometidos	
nestas	 condições	 demoram	 anos	 para	 serem	 julgados,	 pelos	 próprios	 obstáculos	
processuais.	Assim,	plausível	que	se	valha	desta	passagem	legal	para	o	oferecimento	do	
oferecimento	da	suspensão	condicional.

O	benefício,	ao	fim,	pode	ser	considerado	inclusive	uma	antecipação	dos	efeitos	
finais	da	tutela	e	vem	atender	aos	anseios	da	própria	vítima	que	quer	a	penalização	do	
agressor	o	quanto	antes,	inclusive	para	que	o	mesmo	cesse	a	sua	conduta.
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Apenas	 a	 título	 de	 complemento,	 o	 Superior	 Tribunal	 de	 Justiça	em julgado 
anterior	à	declaração	de	constitucionalidade	do	art.	41	Lei	n.	11.340/2006	pelo	Supremo	
Tribunal	Federal,	assim	vinha	decidindo:

“De	acordo	com	o	relator,	a	suspensão	não	implicaria	afastamento	ou	
diminuição	de	medidas	protetivas	à	mulher.	“E	isto,	porque,	se	o	agente	
descumpre	as	condições	impostas,	o	benefício	pode	ser	revogado.	E	se	
reincidir	na	conduta,	não	poderá	contar,	uma	segunda	vez,	com	o	‘sursis’ 
processual”,	explicou.”	(Julgado	pela	6	Turma	no	HC	154.801/MS)

Neste	mesmo	caso	concreto,	por	relevante,	se		concluiu	que	as	leis	9099/95	e	
11340/06	estão	num	mesmo	patamar	hierárquico	e	a	constitucionalidade	da	Lei	Maria	
da	 Penha	 não	 implica	 necessariamente	 a	 proibição	 de	 todas	 as	 normas	 processuais	
previstas	na	Lei	n.	9.099/95.	Conforme	mencionado	na	decisão,	a	suspensão	condicional	
do	processo	 se	 reveste	de	 caráter	 pedagógico	 e	 intimidador	 em	 relação	 ao	 agressor,		
em	nada	ofendendo	os	princípios	da	isonomia	e	da	proteção	da	família.	Ainda	que	se	
mostre	ilhada	tal	decisão,	parece-nos	que	a	ratio	decidendi	é	essencial	e	se	mostra	atual	
e	pertinente.

Como	se	não	bastasse,	não	se	pode	perder	de	vista	que	a	própria	lei	11340/06,	
traz	em	seu	artigo	4	que	a	interpretação	deverá	guiada	pelos	fins	sociais:

Art.	4o	Na	interpretação	desta	Lei,	serão	considerados	os	fins	sociais	
a	 que	 ela	 se	 destina	 e,	 especialmente,	 as	 condições	 peculiares	 das	
mulheres	em	situação	de	violência	doméstica	e	familiar.

Ora,	 entende-se	 que	 o	 fim	 social	 almejado	 pela	 lei	 é	 a	 proteção,	 alargada,	
das	mulheres	vítimas	de	violência.	Mas	o	fim,	ainda	que	indireto,	também	passa	pela	
pacificação	 social,	 do	 conflito.	 Em	nosso	pensar,	 tal	 desiderato	 será	obtido	 com	uma	
resposta	rápida	e	eficaz	e	que	seja	proporcional	ao	delito	cometido,	estimulando	o	réu	a	
não	mais	delinquir	e,	na	medida	do	possível,	bem	conviver	com	a	ofendida.

Evidente	 ainda	 que	 cada	 caso	 deve	 ser	 analisado	 individualmente,	 o	 que	 é	
inclusive	preconizado	pelo	art.	89,	quando	da	previsão	de	requisitos	subjetivos	acerca	
da	adequabilidade	da	medida.

3 CONCLUSÕES 

Após	o	delineado	acima,	resta	viável	se	concluir	pela	possibilidade	e	efetividade	
da	 aplicação	 do	 instituto	 da	 suspensão	 condicional	 do	 processo	 a	 casos	 envolvendo	
violência	doméstica.

Primeiro,	porque	se	reveste	de	um	grau	maior	de	resposta	ao	delito	cometido,	
em	se	comparado	com	o	simples	regime	 inicial	aberto	sem	substituição,	atendendo	

aos	princípios	da	pena,	como	ainda	dando	vida	aos	princípios	da	prevenção	especial,	
seja	positiva	ou	negativa.

Segundo,	 porque	 a	 vítima	 obterá	 resposta	 rápida	 e	 eficaz	 em	 relação	 ao	
processo	 criminal,	 valorizando	 a	 efetividade	da	 jurisdição	 e	passando	uma	 ideia	 de	
segurança	e	confiança.

Terceiro,	porque,	ao	fim	e	ao	cabo,	o	próprio	denunciado	poderá	se	interessar	
por	 se	 sujeitar	 às	 condições	 para	 que	 não	 ostente	 eventual	 condenação	 em	 seus	
antecedentes	criminais.

Parece	claro	que	a	resposta	adequada	deveria	vir	por	meio	da	mudança	da	
legislação	de	regência,	mas	com	o	que	se	tem,	essencialmente	em	termos	de	princípios	
aplicáveis	à	espécie,	parece	que	o	entendimento	jurisprudencial	pode	ser	revisto.

Por	tudo,	vê-se	que	a	suspensão,	de	modo	condicional,	do	processo,	atende	
tanto	aos	interesses	da	vítima	como	do	próprio	arcabouço	jurídico,	se	visto	como	um	
todo.
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ASPECTOS SOBRE A PRODUÇÃO DE PROVAS 
NOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL 
ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Clara de Campos Martins Rodrigues
Promotora Substituta do Ministério 

Público do Estado do Paraná

SUMÁRIO:	 1	 Delimitação	 do	 problema,	 da	 justificativa	 e	 do	 objetivo	 do	 trabalho;	 
2	Desenvolvimento;	3	Conclusão.

RESUMO:	 O	 presente	 trabalho	 consiste	 em	 uma	 reflexão	 acerca	 da	 importância	 do	
Promotor	 de	 Justiça	 desenvolver	 conhecimentos	 interdisciplinares,	 notadamente	 em	
relação	à	área	da	psicologia.	Observa-se	que	nos	processos	criminais	instaurados	para	
apurar	 a	 prática	 de	 crimes	 contra	 a	 dignidade	 sexual	 de	 crianças	 e	 adolescentes,	 tal	
interdisciplinariedade	é	deveras	importante	na	seara	da	produção	de	provas,	não	só	para	
preservar	e	resguardar	a	vítima	infante,	como	também	para	que	o	membro	do	Ministério	
Público	possa	colher	a	prova	da	melhor	maneira	possível,	em	harmonia	com	o	trabalho	
desenvolvido	pela	equipe	técnica	da	Comarca	na	qual	atua.	Para	tanto,	apresenta-se	o	
Protocolo	NICHD	(national institute of child health and human development),	utilizado	
pela	psicóloga	que	compõe	a	equipe	técnica	da	Comarca	de	Rio	Negro,	Cristiane	König	
dos	Reis	 (em	anexo).	Trata-se	de	um	dos	mais	adequados	e	 importantes	 instrumento	
para	entrevista	estruturada	com	crianças	e	adolescentes	vítimas	de	violência	sexual,	já	
que	o	presente	trabalho	não	busca	esgotar	o	 tema,	mas	apenas	trazer	uma	das	mais	
diversas	possibilidades	de	se	integrar	o	conhecimento	jurídico	com	o	de	outras	áreas,	
com	o	 objetivo	 de	 concretizar	 a	 proteção	 constitucional	 conferida	 aos	 infantes,	 bem	
como	de	se	produzir	a	prova	processual	penal	da	maneira	mais	eficaz	possível.

1 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA, DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETIVO DO TRABALHO

O	 presente	 produto	 de	 relevância	 institucional	 foi	 desenvolvido	 no	 âmbito	
da	 produção	 de	 provas	 em	 crimes	 contra	 a	 dignidade	 sexual	 envolvendo	 crianças	 e	
adolescentes.

Não	se	olvida	o	quão	importante	são	as	demais	questões,	como	por	exemplo,	
a	 prevenção	 de	 delitos,	 o	 desenvolvimento	 de	 políticas	 públicas	 articuladas	 e	
estruturação	da	rede	de	proteção.	Todavia,	optou-se	por	produzir	o	trabalho	com	foco	
tão	somente	na	produção	de	provas	em	crimes	contra	a	dignidade	sexual,	o	que	não	
impede	que,	em	um	segundo	momento,	possa	ser	desenvolvido	e	ampliado	a	também	
abranger	outras	áreas.
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Isso	se	dá	porque	a	agente	ministerial	que	desenvolve	o	presente	trabalho	atua	
quase	que	exclusivamente	na	área	criminal	e	se	deparou	com	as	seguintes	dificuldades	
na	etapa	de	produção	de	provas:	a)	ausência	de	conhecimento	técnico	em	outras	áreas	
para	 inquirir	 testemunhas/vítimas	 crianças	 e	 adolescentes;	 b)	 peculiaridades	 desses	
casos	que,	para	além	da	necessidade	de	se	verificar	a	conduta	praticada	pelo	agente,	
envolve	questões	familiares	em	sua	maior	parte	dos	casos,	o	que	demanda	habilidades	
não	só	jurídicas;	c)	novos	institutos	trazidos	pela	Lei	13.431/2017,	os	quais	necessitam	
serem	aprimorados	e	aperfeiçoados;	d)	necessidade	de	as	partes	e	o	juiz	do	processo	
criminal	 conhecerem	e	dominarem	as	 técnicas	 utilizadas	pela	 equipe	multidisciplinar	
quando	da	 realização	do	depoimento	 sem	dano	para	extrair	 o	melhor	que	ele	possa	
oferecer,	 seja	 na	 produção	 e	 colheita	 de	 prova	 pelas	 partes,	 seja	 na	 valoração	 e	
convencimento	do	magistrado;	e	e)	a	realidade	encontrada	nas	comarcas	do	interior,	as	
quais,	por	um	lado	não	possuem	estrutura	adequada	para	realizar	os	depoimentos	sem	
dano	e,	por	outro,	 se	deparam	com	um	crescente	número	de	violência	sexual	contra	
criança	e	adolescentes;

Nesse	contexto,	tomou-se	conhecimento	do	Protocolo	NIDCHD,	utilizado	pela	
equipe	técnica	da	Comarca	de	Rio	Negro	nas	entrevistas	estruturadas	com	crianças	e	
adolescentes	vítimas	de	violência	sexual	(em	anexo).

Ao	utilizar	 tal	protocolo,	notou-se	a	 importância	da	articulação	de	 saberes	e	
experiências	 entre	 as	 áreas	 jurídica	 e	 da	 psicologia,	 o	 que	 permite	 aperfeiçoamento	
na	atuação	do	Promotor	de	 Justiça,	 seja	na	 captação	e	 receptação	da	prova,	 seja	no	
acompanhamento	 do	 trabalho	 da	 equipe	 técnica,	 como	 também	 no	 contato	 com	 a	
criança	e	o	adolescente	vítima	do	crime	contra	a	dignidade	sexual.

2 DESENVOLVIMENTO

Inicialmente,	cumpre	destaca	a	importância	dos	institutos	introduzidos	pela	Lei	
13.431/2017,	a	qual	inaugurou	um	microssistema	dedicado	ao	atendimento	de	crianças	
e	adolescentes	vítimas	de	violência	sexual.	O	referido	diploma	legal	busca	assegurar	um	
atendimento	mais	humanizado	em	tais	casos.

Todavia,	 tendo	 em	 vista	 a	 realidade	 do	 Estado	 do	 Paraná,	 percebe-se	 a	
dificuldade	de	implantação	dos	institutos	da	escuta	especialidade	e	depoimento	especial,	
especialmente	quanto	a	esse	último,	eis	que,	em	muitos	dos	fóruns	das	Comarcas	do	
interior,	o	que	se	observa	é	a	precariedade	das	salas	e	ausência	de	equipamentos.	A	
superação	 dessa	 situação	 demanda	 um	 trabalho	 conjunto	 do	Ministério	 Público,	 do	
Poder	Judiciário	e	das	equipes	técnicas.

Como	já	salientado,	o	presente	trabalho	tem	foco	na	esfera	processual,	ou	seja,	
busca	expor	a	importância	da	interdisciplinariedade	na	fase	de	produção	de	provas,	com	
o	 intuito	não	 só	de	evitar	a	 instrumentalização	das	 crianças	e	adolescente	 -	que	não	

podem	ser	vistos	como	instrumentos	de	prova	–	mas	também	de	permitir	que	o	agente	
ministerial	possa	produzir	prova	de	uma	maneira	mais	eficaz	e	segura.

Isso	porque,	observa-se	que,	de	um	lado,	faz-se	necessário	garantir	a	proteção	
dada	pela	Constituição	Federal	ao	infante	e	evitar	sua	revitimização.	Ao	mesmo	tempo,	
para	 condenação,	 é	 preciso	 provas	 robustas	 da	 autoria	 e	 materialidade	 do	 delito,	
sob	pena	de	uma	condenação	baseada	em	elementos	 frágeis,	o	que	 igualmente	 fere	
princípios	constitucionais,	tais	como	a	presunção	de	inocência	e	do	in dubio pro reo.

Noutro	giro,	um	dos	meios	de	prova	trazidos	pela	Lei	13.431/17	é	o	depoimento	
especial,	 forma	 de	 escuta	 da	 vítima	 criança	 ou	 adolescente,	 que	 ficará	 em	uma	 sala	
separada,	 somente	 na	 presença	 da	 psicóloga	 ou	 assistente	 social,	 enquanto	 o	 Juiz,	
Promotor	de	Justiça	e	advogado,	além	do	acusado,	permanecem	na	sala	de	audiência.	
As	salas	são	conectadas	por	sistema	de	vídeo	e	áudio	e	os	questionamentos	são	feitos	
pela	assistente	social	ou	psicóloga.

O	depoimento	especial	 será	 realizado	uma	única	 vez,	de	maneira	que	 faz-se	
necessário	que	a	equipe	que	irá	realizá-lo,	o	membro	do	Ministério	Público	e	o	Judiciário	
estejam	em	sintonia	para	que	possam	colher	a	prova	da	melhor	maneira	possível.

Dessa	 forma,	 o	 desenvolvimento	 do	 conhecimento	 na	 área	 da	 psicologia	
possibilita	que	a	produção	de	prova	seja	feita	pelo	Promotor	de	Justiça	de	uma	maneira	
mais	eficaz,	tanto	do	ponto	de	vista	processual,	quanto	do	ponto	de	vista	da	proteção	à	
criança	e	ao	adolescente	vítima	de	violência	sexual.

Não	se	pode	ignorar	que,	em	se	tratando	de	crimes	envolvendo	violência	sexual	
em	 face	 de	 crianças	 e	 adolescentes,	 novas	 habilidades	 devem	 ser	 desenvolvidas	 e	 é	
nesse	aspecto	que	 se	dá	a	 importância	de	 conhecimentos	 intersetoriais,	não	 só	para	
evitar	a	chamada	revitimização	da	criança	ou	adolescente,	como	também	para	melhor	
produzir	a	prova	no	processo	penal.	Afinal,	não	basta	que	os	preservemos,	necessário	se	
faz	também	que	o	agressor	seja	punido,	na	forma	da	lei.

Ressalta-se,	 ainda,	 que	 o	 art.	 12,	 IV,	 da	 Lei	 13.431/17	 permite	 perguntas	
complementares	das	partes	e	do	juízo.	Embora	tais	questionamentos	sejam	feitos	pelo	
técnico	 que	 acompanha	 o	 infante	 e	 não	 pelo	Ministério	 Público,	 fato	 é	 que	 quanto	
melhor	se	conhece	o	protocolo	de	atuação	utilizado	pelo	psicólogo	ou	assistente	social	
que	acompanha	a	criança	ou	adolescente,	mais	chances	se	tem	de	se	extrair	a	prova	sem	
que	se	revitimize	aquele	infante.

De	mais	a	mais,	o	conhecimento	 intersetorial	permite	também	que	o	agente	
ministerial	acompanhe	de	uma	maneira	mais	segura	o	depoimento	especial,	dominando	
as	técnicas	utilizadas	pelas	profissionais	para	poder,	inclusive,	melhor	avaliar	o	que	está	
sendo	colhido	da	entrevista	com	aquela	criança	ou	adolescente.
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Salienta-se,	 também	 que,	 embora	 o	 inciso	 V	 do	 artigo	 12	 da	 Lei	 13.431/17	
permita	que	o	profissional	especializado	adapte	as	perguntas	à	 linguagem	de	melhor	
compreensão	 da	 criança	 ou	 adolescente,	 certo	 é	 que	 quanto	 mais	 familiarizado	 e	
conhecedor	das	técnicas	que	aquele	profissional	especializado	se	utiliza,	melhor	será	a	
produção	de	provas	e	menor	será	a	possibilidade	de	violência	institucional.

Cumpre	 ainda	destacar	 que	 a	 Lei	 13.431/17	permite	 o	 depoimento	 em	 face	
do	juiz,	o	que	também	traduz	a	necessidade	de	aperfeiçoamento	de	técnicas	por	parte	
dos	 operadores	 de	 direito	 que	 lidam	 com	 a	 instrução	 criminal	 em	 caso	 de	 violência	
sexual	em	face	de	crianças	e	adolescentes.	Sendo	assim,	diante	dessa	situação	peculiar	
e	extraordinária,	não	basta	que	se	tenha	sensibilidade	à	causa,	necessário	se	faz	possuir	
conhecimentos	técnicos	que	permitam	a	colheita	de	provas.

Não	se	está	aqui	a	dizer	que	será	o	membro	do	Ministério	Público	que	realizará	
o	 trabalho	do	psicólogo	ou	do	assistente	 social.	 Longe	disso.	Ocorre	que	 se	observa,	
na	prática,	que	membros	de	equipes	técnicas	(e	aqui	poderia	se	incluir	também	os	da	
rede	 de	 proteção)	 cada	 vez	 mais	 dominam	 e	 desenvolvem	 conhecimentos	 jurídicos	
para	melhor	desenvolver	suas	funções.	Nesse	sentido,	imprescindível	que	o	Promotor	
de	 Justiça	que	atua	na	área	criminal	expanda	seus	conhecimentos	para	além	da	área	
jurídica,	desenvolvendo	habilidades	também	na	área	da	psicologia	e	assistência	social.

Nesse	cenário,	um	dos	meios	que	possibilitam	esse	conhecimento	intersetorial	
é	o	Protocolo	NICHD	(national institute os Child Health and Human Development),	o	qual	
é	reconhecido	pela	literatura	especializada	como	um	dos	instrumentos	mais	adequados	
para	entrevista	estruturada	de	crianças	e	adolescentes	vítimas	de	violência.

O	 protocolo	 apresenta-se	 como	 um	 instrumento	 estruturado,	 transmitindo	
informações	de	qualidade	superior	àquelas	obtidas	por	entrevistas	com	menos	questões	
abertas.	Como	 resultado	 foi	 constatado	que	ao	utilizá-lo,	 foram	produzidas	 respostas	
mais	precisas,	com	relatos	mais	detalhados	e	ricos	e	com	maior	número	de	revelações.

Dessa	forma,	busca-se	com	o	presente	trabalho	apresentar	um	exemplo	prático	
de	como	o	uso	de	conhecimentos	de	outras	áreas	pode	aprimorar	a	produção	da	prova	
por	parte	do	Promotor	de	Justiça	em	processos	criminais.

3 CONCLUSÃO

Diante	 de	 todo	 o	 exposto,	 chega-se	 à	 conclusão	 que	 em	 crimes	 contra	 a	
dignidade	sexual,	não	pode	o	Promotor	de	Justiça	limitar-se	ao	padrão	típico	de	produção	
de	provas	tradicional	do	processo	criminal,	sob	pena	de	não	colher	a	prova	de	forma	
eficaz,	dificultar	a	atuação	da	equipe	disciplinar,	e	até	mesmo	revitimizar	ou	traumatizar	
aquela	criança	ou	adolescente	vítima	de	violência	sexual.	Portanto,	importante	se	faz	o	
fluxo	de	conhecimentos	e	desenvolvimento	de	técnicas	intersetoriais.

Sendo	assim,	o	presente	 trabalho	busca	a	 reflexão	acerca	da	 importância	do	
diálogo	 e	 troca	 de	 experiências	 com	 os	 profissionais	 de	 outras	 áreas	 (e	 nesse	 caso,	
especificamente,	 da	 psicologia),	 bem	 como	 da	 necessidade	 de	 desenvolvimento	 de	
habilidades	 que	 ultrapassem	 o	 campo	 do	 saber	 jurídico,	 não	 só	 para	 proteger	 as	
crianças	e	adolescentes	da	chamada	violência	institucional,	mas	também	como	meio	de	
aperfeiçoamento	da	colheita	de	provas,	capaz	de,	respeitado	os	princípios	constitucionais,	
levar	a	condenação	do	agressor.

Portanto,	como	uma	das	formas	de	se	interdisciplinariedade,	é	apresentado	o	
Protocolo	NICHD,	o	qual	é	utilizado	pela	equipe	técnica	da	Comarca	de	Rio	Negro	e	pode	
auxiliar	o	membro	ministerial	na	colheita	de	provas	em	casos	de	crime	contra	dignidade	
sexual	contra	infantes,	como	forma	de	se	acompanhar	e	extrair	o	melhor	do	depoimento	
especial,	a	começar	pela	compreensão	de	todo	o	procedimento	realizado,	conexão	de	
linguagem	e	aprimoramento	dos	questionamentos	feitos.

Como	produto	final,	ter-se-á	não	só	maior	proteção	aos	infantes,	como	também	
uma	colheita	e	produção	de	provas	mais	eficiente	por	parte	do	Ministério	Público,	bem	
como	a	sua	valoração	apta	ao	convencimento	por	parte	do	magistrado.
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A RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO MEIO 
DE DEMARCAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO NA 
TUTELA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
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SUMÁRIO: 1	 Delimitação	 do	 problema,	 da	 justificativa	 e	 do	 objetivo	 do	 trabalho;	 
2	Desenvolvimento;	3	Conclusão.

RESUMO:	 A	 par	 de	 constituir	 em	 mora	 o	 agente	 ímprobo	 –	 pois	 ele	 passa	 a	 ter	
ciência	expressa	da	irregularidade	apontada	pelo	Ministério	Público	–,	a	expedição	de	
recomendação	administrativa	tem	o	condão	de	desvelar,	com	maior	nitidez,	o	elemento	
subjetivo	 –	 em	 especial	 em	 sua	 modalidade	 dolosa	 –,	 viabilizando,	 destarte,	 uma	
possível	 responsabilização	 por	 improbidade	 administrativa,	 pois,	 caso	 não	 atendida	
a	recomendação,	não	há	outra	conclusão	senão	a	de	que	o	agente	tem	consciência	a	
respeito	da	ocorrência	do	ato	ilícito	e	passa	a	assentir	com	a	sua	produção.

1 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA, DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETIVO DO TRABALHO

A	 recomendação	 administrativa,	 como	 relevante	 mecanismo	 de	 atuação	
extrajudicial	e	resolutiva1	do	Ministério	Público	e	estreitamente	ligado,	à	luz	do	texto	
constitucional,	 à	 sua	 função	 de	 Ombudsman2,	 pode	 contribuir	 não	 somente	 para	
as	clássicas	 funções	para	as	quais	ela	foi	 instituída	–	mormente	as	de	prevenção	de	
responsabilidades	e	de	correção	de	condutas	–,	mas,	também,	é	capaz	de	desempenhar	
o	papel	de	instrumento	auxiliar	no	desvelamento	do	elemento	subjetivo	na	conduta	
do	 agente	 ímprobo,	 a	 fim	 de	 se	 viabilizar	 a	 propositura	 de	 ação	 de	 improbidade	 
 

1	 	 Em	apertada	 síntese,	 entende-se	por	modelo	de	 atuação	 resolutiva	do	Ministério	Público	 aquele	por	meio	do	
qual	se	realiza	"uma	revisitação	da	atuação	jurisdicional	do	Ministério	Público,	de	modo	a	buscar	a	proatividade	e	
a	resolutividade	da	Instituição	e,	ao	mesmo	tempo,	evitar	a	propositura	de	demandas	judiciais	em	relação	às	quais	
a	resolução	extrajudicial	é	a	mais	indicada",	priorizando-se,	destarte,	a	sua	atuação	extrajudicial,	como	forma	mais	
célere	de	solução	dos	conflitos	jurídicos	–	o	que,	é	certo,	não	exclui	o	modelo	clássico	e	demandista	de	atuação,	sendo	
prudente	que	ambos	os	modelos	convivam	harmonicamente.	Trecho	em	destaque	extraído	dos	Considerandos da Carta 
de	Brasília,	disponível	no	seguinte	endereço:	<http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Carta_de_Bras%C3%Adlia-2.
pdf>.	Acesso	em	03/02/2019.

2		Função	esta	que	é	extraída	do	disposto	no	artigo	129,	 inciso	II,	da	Constituição	da	República,	que	dispõe	que	é	
função	institucional	do	Ministério	Público	"zelar	pelo	efetivo	respeito	dos	Poderes	Públicos	e	dos	serviços	de	relevância	
pública	aos	direitos	assegurados	nesta	Constituição,	promovendo	as	medidas	necessárias	a	sua	garantia",	e	sobre	a	
qual	se	discorrerá	com	mais	vagar	na	sequência.
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administrativa,	haja	vista	que,	como	uma	espécie	de	expediente	público	de	interpelação	
extrajudicial3,	a	recomendação	tem	o	condão	de	cientificá-lo,	de	forma	incontestável4,	
a	respeito	do	cometimento	de	uma	ilegalidade	passível	de	ser	sanada.

Caso	o	ato	ilícito	não	seja	sanado,	pelo	agente	destinatário,	no	prazo	fixado	
na	recomendação,	abre-se,	como	é	cediço,	campo	para	a	sua	responsabilização	por	
intermédio	do	ajuizamento	de	uma	ação	de	improbidade	administrativa.

E,	 neste	 particular,	 a	 expedição	 de	 recomendação	 –	 indicando,	 de	 modo	
objetivo,	a	ilicitude	–,	se	revela	como	importante	elemento	indiciário	e	complementar	
na	formação	do	convencimento	do	Juízo	–	seja	em	sede	liminar,	no	qual	a	sua	cognição	
não	 é	 exauriente,	 seja	 no	 momento	 da	 verticalização	 da	 sua	 cognição	 por	 ocasião	
da	prolação	da	 sentença	 –	 a	 respeito	 da	 existência,	 na	 psique	do	 agente,	 do	 vínculo	
subjetivo	–	necessário,	diga-se,	à	sua	responsabilização	–	que	o	une	à	conduta	e,	por	
consequência,	ao	resultado	contrário	ao	ordenamento	jurídico.

Assim,	por	se	consubstanciar	em	relevante	 instrumento	auxiliar,	à	disposição	
do	 Ministério	 Público,	 na	 tutela	 do	 patrimônio	 público,	 resta	 justificado	 o	 estudo	
da	 recomendação	 administrativa	 como	 forma	 de	 incremento	 na	 atuação	 resolutiva	
do Parquet,	 seja	 sob	um	viés	preventivo	–	 já	bastante	 conhecido	e	estudado	–,	 seja,	
sobretudo,	 sob	 um	 viés	 repressivo	 –	 motivo	 condutor,	 embora	 despretensioso,	 do	
presente	trabalho.

2 DESENVOLVIMENTO

Consubstancia-se	 a	 recomendação,	 no	 plano	 da	 regulamentação	 normativa,	
no	“instrumento	de	atuação	extrajudicial	do	Ministério	Público	por	intermédio	do	qual	
este	expõe,	em	ato	formal,	razões	fáticas	e	jurídicas	sobre	determinada	questão,	com	o	
objetivo	de	persuadir	o	destinatário	a	praticar	ou	deixar	de	praticar	determinados	atos	
em	benefício	da	melhoria	dos	serviços	públicos	e	de	relevância	pública	ou	do	respeito	
aos	 interesses,	 direitos	 e	 bens	 defendidos	 pela	 instituição,	 atuando,	 assim,	 como	
instrumento	de	prevenção	de	responsabilidades	ou	correção	de	condutas.”5

De	 acordo	 com	 o	 entendimento	 da	 doutrina,	 trata-se,	 em	 suma,	 de	 um	
“instrumento	de	diálogo	interinstitucional,	no	sentido	de	clarear	a	posição	do	Ministério	 
 

3		O	que	ora	se	afirma	por	analogia	ao	disposto	no	artigo	397,	parágrafo	único, in fine,	do	Código	Civil.

4	 A	 ciência	 expressa	 do	 destinatário,	 como	 não	 poderia	 deixar	 de	 sê-lo,	 é	 condição	 sine qua non	 para	 o	 efetivo	
implemento	da	obrigação	de	fazer	ou	de	não	fazer	que	constitui	o	objeto	da	recomendação.	Ver,	neste	sentido,	o	
artigo	4º,	§	1º,	da	Resolução	nº	164	de	2017,	do	Conselho	Nacional	do	Ministério	Público	–	CNMP,	a	qual	disciplina	a	
expedição	de	recomendações	pelo	Ministério	Público	brasileiro.

5		Conceito	este	previsto	no	artigo	1º,	cabeça,	da	Resolução	nº	164	de	2017,	do	CNMP.

Público	sobre	uma	situação	potencialmente	controvertida	e	indicar	de	forma	expressa	
qual	é	a	postura	jurídica	esperada	pelo	Ministério	Público	como	lícita.”6

Na	 seara	 infraconstitucional,	 a	 recomendação	 está	 disciplinada	 no	 artigo	 6º,	
inciso	XX,	da	Lei	Complementar	nº	75/1993	–	que	se	aplica	aos	Estados	em	razão	do	
disposto	no	artigo	80	da	 Lei	nº	8.625/1993	–,	e	 regulamentada	na	Resolução	nº	164	
de	2017,	do	CNMP,	como	mais	um	 instrumento	para	que	o	Ministério	Público	 	possa	
cumprir,	a	contento,	com	sua	função	de	fiscalização	da	observância	da	ordem	jurídica	
pelos	 agentes	 públicos.	 Há,	 ainda,	 uma	 previsão	 genérica	 do	 instituto	 no	 artigo	 27,	
parágrafo	único,	inciso	IV,	da	Lei	nº	8.625/1993.

No	Direito	comparado,	tal	função	–	atribuída,	no	Brasil,	ao	Ministério	Público,	
por	 força	 do	 disposto	 no	 artigo	 129,	 inciso	 II,	 da	 Constituição	 da	República,	 como	 já	
abordado	 alhures	 –	 se	 denomina	Ombudsman	 ou	 defensor	 do	 povo,	 e	 conta	 com	 a	
recomendação	como	um	de	seus	principais	instrumentos.

Com	efeito,	é	típico	da	função	de	Ombudsman	–	ou	do	órgão	que,	mesmo	que	com	
outra	denominação,	exercer	tal	munus	–	atuar	“como	ponto	de	convergência	de	críticas,	
denúncias	e	sugestões,	devendo	providenciar	a	extração	de	seu	sumo	e,	posteriormente,	
encaminhar	 recomendações	 de	 aperfeiçoamento	 aos	 respectivos	 órgãos”7,	 de	modo	
que	ele	tem	“a	relevante	missão	de	zelar	pelo	constante	aperfeiçoamento	da	atividade	
estatal	e,	ipso iure,	controlar	a	probidade	dos	agentes	públicos.”8

Vê-se,	portanto,	que	a	recomendação	é	um	instrumento	preponderantemente	
político	 de	 atuação	 do	 Ministério	 Público9	 cujo	 objetivo	 é	 a	 facilitação,	 de	 forma	
resolutiva,	 da	 sua	 função	 constitucional	 de	fiscalização	da	 conformação	dos	 atos	dos	
representantes	do	Poder	Público	à	ordem	jurídica.

Em	que	pese	a	 referência,	 costumeiramente	 realizada	pela	doutrina10	 e	pela	
própria	normativa	de	regência11,	da	recomendação	administrativa	como	um	instrumento	
de	prevenção	de	responsabilidades,	pretende-se	sustentar,	na	presente	oportunidade,	
que	além	dessa	clássica	função,	a	expedição	de	recomendação	tem	o	especial	condão	

6	ÁVILA,	Thiago	André	Pierobom	de;	MARTINS,	Teofábio	Pereira.	A recomendação ministerial como possível instrumento 
de	delimitação	do	dolo	da	improbidade	administrativa.	Disponível	em:	<https://escola.mpu.mp.br/publicacoes/boletim-
cientifico/edicoes-do-boletim/boletim-cientifico-n-49-janeiro-junho-2017/a-recomendacao-ministerial-como-possivel-
instrumento-de-delimitacao-do-dolo-da-improbidade-administrativa/at_download/file>.	Acesso	em:	03/02/2019,	p.	16.

7			GARCIA,	Emerson;	ALVES,	Rogério	Pacheco.	Improbidade	administrativa.	7.	ed.	São	Paulo:	Saraiva,	2013,	p.	195.

8   Idem.

9		"Não	obstante,	como	sabido,	tais	recomendações	não	gozam	de	coercibilidade,	tendo	um	valor	muito	mais	moral	e	
político	que,	propriamente,	jurídico."	In:	GARCIA,	Emerson;	ALVES,	Rogério	Pacheco.	Improbidade	administrativa.	7.	
ed.	São	Paulo:	Saraiva,	2013,	p.	833.

10		Ver,	por	todos,	Emerson	Garcia	e	Rogério	Pacheco	Alves,	que,	ao	discorrerem	sobre	a	recomendação,	asseveram	
que	 "(...)	 a	 conveniência	de	 sua	utilização,	 assim,	ficará	 sujeita	 à	 análise	discricionária	do	Ministério	Público,	 que	
deverá	 avaliar	 se,	 concretamente,	 dadas	 as	peculiariedades	da	hipótese,	 a	 recomendação	 será	 capaz,	 ou	não,	de	
atingir	a	finalidade	desejada,	que	é	a	prevenção	do	dano."	In:	GARCIA,	Emerson;	ALVES,	Rogério	Pacheco.	Improbidade 
administrativa.	7.	ed.	São	Paulo:	Saraiva,	2013,	p.	833.

11		Rememore-se,	neste	particular,	que	o	artigo	1º,	caput, in fine,	da	Resolução	nº	164	de	2017,	do	Conselho	Nacional	
do	Ministério	Público,	destaca	o	caráter	preventivo	da	recomendação	ao	prever	que	ela	atua	"(...)	como	instrumento	
de	prevenção	de	responsabilidades	ou	correção	de	condutas."
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–	 de	 cunho	 repressivo	 –	 de	 delimitar	 condutas	 ilegais,	 qualificadas	 pelos	 elementos	
subjetivos	dos	respectivos	agentes,	passíveis	de	responsabilização	em	eventual	ação	de	
improbidade	administrativa.

Com	efeito,	em	que	pese	não	ser	a	expedição	prévia	de	recomendação	condição	
de	procedibilidade	para	o	ajuizamento	de	uma	ação	civil	pública	por	ato	de	improbidade	
administrativa,	 trata-se	de	providência	 prudente	 sobretudo	para	fins	de	 se	 explicitar,	
com	maior	clareza,	o	elemento	subjetivo	do	ato	ímprobo.

Isto	porque,	como	é	cediço,	é	o	elemento	subjetivo	–	dolo	ou	culpa	–	um	dos	
requisitos	necessários	para	a	configuração	do	ato	de	improbidade	administrativa,	tanto	
para	a	doutrina12	quanto	para	a	jurisprudência13.

Nesta	ordem	de	ideias,	pode-se	afirmar,	em	apertada	síntese,	que	a	improbidade	
se	 caracteriza	 por	 ser	 a	 ilegalidade	 qualificada	 pelo	 elemento	 subjetivo,	 eivado	 de	
desonestidade,	da	conduta	do	agente	ímprobo.	Eis,	em	suma,	o	elemento	diferenciador	
da	improbidade	da	mera	ilegalidade	e,	exatamente	desta	distinção,	emerge	a	necessidade	
de	atenção,	sobretudo	para	o	Ministério	Público	–	titular,	embora	não	exclusivo,	da	ação	
civil	pública	por	ato	de	improbidade	administrativa,	a	quem	compete,	por	consequência,	
demonstrar	os	fatos	constitutivos	que	consubstanciam	a	pretensão	inicial14	–,	de	focar	
seus	esforços	na	demarcação	do	elemento	subjetivo	do	ato	ímprobo.

E,	 nesta	 espécie	 de	 situação,	 eventual	 não	 atendimento	 da	 recomendação	
pelo	agente	dela	destinatário,	em	conjunto	com	os	demais	elementos	de	 informação	
constantes	do	inquérito	civil	e	com	os	elementos	de	prova	a	serem	produzidos	ao	longo	
da	instrução	processual,	pode	auxiliar	na	formação	do	convencimento	do	Juízo	a	respeito	

12		“O	ato	de	improbidade	administrativa,	para	acarretar	a	aplicação	das	medidas	sancionatórias	previstas	no	artigo	
37,	 §	 4º,	 da	 Constituição,	 exige	 a	 presença	 de	 determinados	 elementos:	 a)	 sujeito	 passivo:	 uma	 das	 entidades	
mencionadas	no	artigo	1º	da	lei	8.429;	b)	sujeito	ativo:	o	agente	público	ou	terceiro	que	induza	ou	concorra	para	a	
prática	do	ato	de	improbidade	ou	dele	se	beneficie	sob	qualquer	forma	direta	ou	indireta	(arts.	1º	e	3º);	c)	ocorrência	
do	 ato	 danoso,	 descrito	 na	 lei,	 causador	 do	 enriquecimento	 ilícito	 para	 o	 sujeito	 ativo,	 prejuízo	 para	 o	 erário	 ou	
atentado	contra	os	princípios	da	Administração	Pública;	o	enquadramento	do	ato	pode	dar-se	isoladamente,	em	uma	
das	três	hipóteses,	ou,	cumulativamente,	em	duas	ou	nas	três;	d)	elemento	subjetivo:	dolo	ou	culpa.”	In:	DI	PIETRO,	
Maria	Sylvia	Zanella.	Direito	administrativo.	24.	ed.	São	Paulo:	Atlas,	2011,	p.	833.

13	 	 "A	 ilegalidade	e	 a	 improbidade	não	 são	 situações	ou	 conceitos	 intercambiáveis,	 cada	uma	delas	 tendo	 a	 sua	
peculiar	conformação	estrita:	a	improbidade	é	uma	ilegalidade	qualificada	pelo	intuito	malsão	do	agente,	atuando	com	
desonestidade,	malícia,	dolo	ou	culpa	grave."	(STJ,	REsp	1193248/MG,	Rel.	Ministro	NAPOLEÃO	NUNES	MAIA	FILHO,	
PRIMEIRA	TURMA,	julgado	em	24/04/2014,	DJe	18/08/2014);	"Não	se	pode	confundir	ilegalidade	com	improbidade.	
A	improbidade	é	ilegalidade	tipificada	e	qualificada	pelo	elemento	subjetivo	da	conduta	do	agente.	Por	isso	mesmo,	
a	 jurisprudência	dominante	no	STJ	 considera	 indispensável,	para	a	caracterização	de	 improbidade,	que	a	conduta	
do	agente	seja	dolosa,	para	a	tipificação	das	condutas	descritas	nos	artigos	9º	e	11	da	Lei	8.429/92,	ou	pelo	menos	
culposa,	nas	do	artigo	10."	 (STJ,	REsp	827.445/SP,	Rel.	Ministro	LUIZ	FUX,	Rel.	p/	Acórdão	Ministro	TEORI	ALBINO	
ZAVASCKI,	PRIMEIRA	TURMA,	 julgado	em	02/02/2010,	DJe	08/03/2010).	Optou-se	por	 citar	estes	precedentes	do	
Superior	Tribunal	de	Justiça,	e	não	outros	mais	recentes,	porque	eles	foram	marcos	importantes	na	consolidação	da	
sua	jurisprudência	a	respeito	da	questão,	e	também	porque	os	julgados	mais	contemporâneos	adotam,	em	essência,	
o	entendimento	neles	consubstanciado.

14  Ex vi	 do	 artigo	373,	 inciso	 I,	 do	Código	de	Processo	Civil,	 aplicável	 analogicamente	 ao	 rito	 previsto	na	 Lei	 nº	
8.429/1992	por	 força	do	artigo	17,	caput,	da	citada	 lei,	bem	como	em	virtude	do	disposto	no	artigo	19	da	Lei	nº	
7.347/1985.

da	efetiva	consumação	do	ato	ímprobo	narrado	na	exordial,	de	modo	a	demonstrar	que	o	
agente	demandado	não	somente	tem	consciência	a	respeito	da	ocorrência	do	ato	ilícito	
–	elemento	intelectivo	–,	mas,	também,	que	ele	passa	a	assentir	com	a	sua	produção	–	
elemento	volitivo.15

Deveras,	 convém	 destacar,	 neste	 particular,	 que	 o	 conceito	 de	 dolo	 é	
extraído,	 por	 analogia,	 da	 dogmática	 penal.	 Dolo,	 em	 suma,	 é	 a	 “consciência	 e	
vontade	de	realização	da	conduta	descrita	em	um	tipo	penal”16,	 isto	é,	 se	caracteriza	
por	ser	a	“vontade	consciente	de	ação	dirigida	 imediatamente	contra	o	mandamento	
normativo”17,	não	havendo	que	se	fazer	distinção	entre	as	espécies	de	dolo18	–	direto	e	
eventual	–,	porquanto	o	legislador	as	equiparou.19

Dolo,	 assim,	é	o	elemento	anímico	que,	 revestido	de	 consciência	e	 vontade,	
impulsa	 o	 agente	 a	 realizar	 uma	 conduta	 contrária	 ao	Direito.	 Com	efeito,	 “o	 dolo	 é	
constituído	por	dois	elementos:	um	cognitivo,	que	é	o	conhecimento	do	fato	constitutivo	
da	 ação	 típica;	 e	 um	 volitivo,	 que	 é	 a	 vontade	 de	 realizá-la.	 O	 primeiro	 elemento,	 o	
conhecimento	 (representação),	 é	pressuposto	do	 segundo,	que	não	pode	existir	 sem	
aquele.”20

Assim,	 para	 fins	 de	 caracterização	 do	 ato	 de	 improbidade	 administrativa,	
“o	 elemento	 intelectual	 é	 a	 consciência	 do	 preenchimento	 dos	 requisitos	 objetivos	
do	ato	de	 improbidade	administrativa,	ou	seja,	o	agente	tem	o	entendimento	de	que	
com	sua	conduta	viola	o	bem	juridicamente	tutelado	pelo	legislador”21,	enquanto	que	
o	elemento	volitivo	“é	a	vontade	de	realizar	o	ato	 ímprobo	que	conduz	à	violação	do	
objeto	tutelado.”22

Ademais,	 de	 se	 destacar,	 por	 sua	 relevância,	 que	 basta,	 para	 a	 configuração	
do	 ato	 de	 improbidade	 que	 atenta	 contra	 os	 princípios	 da	 Administração	 Pública,	

15		Tal	circunstância	–	a	de	que	o	não	atendimento	da	recomendação	tem	o	condão	de	auxiliar	a	demonstração	do	
elemento	subjetivo,	em	especial	do	dolo	–	 resta	ainda	mais	corroborada	ao	se	 relevar	que	o	dolo	não	é	extraído	
da	mente	do	agente,	mas	das	 circunstâncias	do	 caso	 concreto.	Neste	 sentido:	 "Em	 face	da	 impossibilidade	de	 se	
penetrar	na	consciência	e	no	psiquismo	do	agente,	o	seu	elemento	subjetivo	há	de	ser	individualizado	de	acordo	com	
as	circunstâncias	periféricas	ao	caso	concreto,	como	o	conhecimento	dos	 fatos	e	das	consequências."	 In:	GARCIA,	
Emerson;	ALVES,	Rogério	Pacheco.	Improbidade	administrativa.	7.	ed.	São	Paulo:	Saraiva,	2013,	p.	406.

16		BITENCOURT,	Cezar	Roberto.	Tratado de direito penal, volume 1: parte geral.	14.	ed.	São	Paulo:	Saraiva,	2009,	 
p.	283.

17		Idem.

18		Não	se	abordará,	por	não	ser	o	objeto	do	presente	trabalho,	a	diferenciação	entre	dolo	direto	e	eventual.	Afirmou-
se,	tão	somente,	que	não	há	que	se	fazer	distinção	entre	as	espécies	de	dolo	uma	vez	que	ambas	–	direto	e	eventual	
–	têm	o	condão	de	caracterizar	os	atos	de	improbidade	dolosos	previstos	nos	artigos	9º,	10	e	11	da	Lei	nº	8.429/1992.

19		Ex vi do	artigo	18,	inciso	I,	do	Código	Penal.

20		BITENCOURT,	Cezar	Roberto.	Tratado de direito penal, volume 1: parte geral. 14.	ed.	São	Paulo:	Saraiva,	2009,	p.	
283.

21		ÁVILA,	Thiago	André	Pierobom	de;	MARTINS,	Teofábio	Pereira.	A recomendação ministerial...,	p.	23.

22		Idem.
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a	 comprovação	do	dolo	genérico	do	agente,	o	qual	–	 como	o	próprio	nomen	 iuris	 já	
demonstra	 –	 independe	 da	 coexistência	 de	 elementos	 subjetivos	 outros	 além	 da	
consciência	acerca	da	realidade	fática	e	da	vontade	para	a	prática	do	ato	contrário	aos	
preceitos	primários	da	Lei	de	Improbidade	Administrativa.

Em	outros	termos,	é	suficiente	que	o	agente	queira	concretizar	o	ato	e	que	este	
ato	viole	os	princípios	da	Administração	Pública	para	que	se	configure	a	improbidade.	
Não	se	exige	que	o	agente	tenha	a	intenção	específica	de	violar	os	princípios,	mas	apenas,	
e	tão	somente,	a	finalidade	de	perpetrar	o	ato	em	si.23

De	se	salientar,	por	oportuno,	que	o	dolo	é	o	elemento	subjetivo	central	para	
a	caracterização	do	ato	de	 improbidade	administrativa	previsto	na	Lei	nº	8.429/1992,	
uma	vez	que,	além	da	sua	natural	maior	reprovabilidade	em	relação	ao	ato	culposo,	é	
certo	que	a	presença	do	dolo	tem	o	condão	de	configurar	todos	os	atos	ímprobos	típicos	
–	é	dizer,	a	modalidade	dolosa	da	conduta	 ímproba	tem	a	capacidade	de	caracterizar	
os	atos	de	improbidade	administrativa	que	importam	enriquecimento	ilícito	(artigo	9º),	
que	causam	prejuízo	ao	erário	 (artigo	10),	os	decorrentes	de	concessão	ou	aplicação	
indevida	de	benefício	financeiro	ou	tributário	(artigo	10-A)	e	os	que	atentam	contra	os	
princípios	da	Administração	Pública	(artigo	11)	–,	sendo	que	o	mesmo	não	ocorre	em	
relação	à	culpa24,	a	justificar	o	aprofundamento,	ora	realizado,	em	relação	ao	elemento	
subjetivo	doloso.

Assim,	 em	 virtude	 do	 exposto,	 dessume-se	 que	 “sendo	 o	 agente	 público	
cientificado	 pelo	 Ministério	 Público,	 por	 intermédio	 da	 recomendação,	 de	 que	 seu	
comportamento	está	em	desconformidade	com	a	 Lei	e,	em	sequência,	 se	negando	a	
cumprir	o	recomendado,	o	agente	demonstra	ter	consciência	da	ilicitude	de	sua	conduta	
e	vontade	de	violar	a	norma	jurídica,	estando	formalmente	explicitado	seu	dolo,	havendo	
a	subsunção	de	sua	conduta	à	norma	(LIA).”25

De	mais	a	mais,	a	relevância	da	recomendação	como	meio	de	demarcação	do	
elemento	subjetivo	da	conduta	do	agente	ímprobo	não	tem	passado	despercebida	pela	

23		Neste	mesmo	sentido:	"Oportuno		salientar	que	a	atuação	em	desconformidade	com	os	referidos				dispositivos				
legais	 	 	 	caracteriza	 	 	a	 	 	 improbidade	administrativa,	 	nos	 	termos		do		art.	11	da	Lei	n.	8.429/92,	não	se	exigindo		
a	 	 comprovação	de	 intenção	específica	de	violar	princípios	administrativos,	 	 sendo	 	 suficiente	a	demonstração	do	
dolo	genérico."	(STJ,	AgInt	no	AREsp	1252908/SP,	Rel.	Ministro	FRANCISCO	FALCÃO,	SEGUNDA	TURMA,	julgado	em	
17/10/2018,	DJe	12/11/2018).

24		A	qual,	de	acordo	com	a	doutrina	majoritária	e	jurisprudência	dominante	do	Superior	Tribunal	de	Justiça,	somente	
tem	o	condão	de	caracterizar	os	atos	de	improbidade	administrativa	que		causam	prejuízo	ao	erário	(artigo	10).	Não	
se	está,	é	oportuno	ressaltar,	a	diminuir	a	relevância	do	ato	ímprobo	eivado	de	culpa,	mas,	tão	somente,	a	se	pontuar	
que,	de	acordo	com	o	entendimento	dominante,	o	dolo	tem	relevância	para	todos	os	atos	legalmente	previstos	de	
improbidade,	e	a	culpa	somente	para	aqueles	que	causam	prejuízo	ao	erário,	o	que	ora	se	afirma,	é	de	se	destacar,	
apesar	de	haver	setores	da	doutrina	que	preconizam	uma	releitura	do	elemento	subjetivo,	à	luz	da	finalidade,	da	boa-
fé	e	do	comportamento	do	agente	no	caso	concreto,	e	que	sustentam,	em	suma,	que	os	atos	de	improbidade	previstos	
nos	 artigos	 9º	 e	 11	da	 Lei	 nº	 8.429/92	 admitem	a	punição	 a	título	de	 culpa	 grave.	Ver,	 neste	 sentido:	MARTINS,	
Fernando	Rodrigues.	Controle	do	patrimônio	público:	comentários	à	lei	de	improbidade	administrativa.	3.	ed.	São	
Paulo:	Editora	Revista	dos	Tribunais,	2009,	p.	256-261.

25		ÁVILA,	Thiago	André	Pierobom	de;	MARTINS,	Teofábio	Pereira.	A recomendação ministerial...,	p.	24.

doutrina.	Neste	sentido,	Raul	de	Mello	Franco	Júnior	assevera	que:

O	 primeiro	 e	mais	 singelo	 desiderato	 da	 recomendação	 parece	 ser,	
assim,	o	de	fazer	ver,	o	de	iluminar	situações	anômalas	que	merecem	
correção.	Mas	 para	 as	 finalidades	 da	 tutela	 do	 patrimônio	 público,	
não	 é	 certamente	 o	 seu	 único	 objetivo.	 A	 recomendação	 funciona	
como	 um	marcador	 fincado	 no	 leito	 da	 atividade	 administrativa.	 A	
partir	dele,	o	agente	responsável	não	mais	poderá	alegar	 ignorância	
acerca	da	 ilegalidade	que	exige	providências.	É	verdade	que	a	baixa	
força	 vinculativa	 do	 instituto	 permite	 que	 o	 seu	 destinatário	 possa	
optar	por	não	acatá-la.	Se	assim	agir,	porém,	deverá	fazê-lo	de	forma	
fundamentada.	[...]	Contudo,	se	essas	ou	outras	assertivas,	advindas	
do	truísmo	de	que	o	MP	não	é	dono	da	verdade,	não	se	apresentarem	
de	forma	clara,	estará	franqueado	um	caminho	muito	mais	tranquilo	
para	desafiar	o	uso	de	instrumentos	de	maior	força	vinculativa,	como	
o	compromisso	de	ajustamento	de	conduta	ou	a	ação	judicial.	Como	
alegar,	nestes	casos,	que	os	erros	foram	cometidos	ou	mantidos	por	
ignorância,	 por	 boa-fé,	 sem	 o	 vezo	 da	 desonestidade	 que	 grava	 os	
verdadeiros	atos	de	improbidade?	Para	as	hipóteses	de	ação	judicial,	a	
comprovação	do	elemento	subjetivo,	quando	isso	se	faça	necessário,	
deixará	o	campo	da	pura	subjetividade	para	ancorar-se	num	elemento	
objetivo,	 indicador	 de	 inequívoco	 conhecimento	 da	 situação	 e	 do	
dever	de	repará-la.26

Ademais,	 como	afirmam	Thiago	André	Pierobom	de	Ávila	 e	 Teofábio	Pereira	
Martins:

Posto	 isto,	 fica	 demonstrado	 que,	 expedida	 a	 recomendação	 e	
restando	esta	descumprida	pelo	agente	público,	o	dolo	da	improbidade	
administrativa,	 ou	 seja,	 o	 saber	 e	 querer	 praticar	 o	 ato	 ímprobo	
estará	 devidamente	 comprovado,	 de	 forma	 que	 o	 procedimento	
no	 qual	 foi	 expedida	 a	 recomendação	 poderá	 validamente	 lastrear	
o	 acervo	 probatório	 que	 sustenta	 a	 posterior	 ação	 civil	 pública	 de	
responsabilização.27

Corroborando	com	este	entendimento,	Luciano	de	Faria	Brasil	leciona	que:

Como	 é	 evidente,	 a	 não-adoção	 das	 providências	 indicadas	 na	
recomendação,	 por	 parte	 do	 destinatário,	 ensejará,	 em	 regra,	 a	
propositura	da	ação	civil	pública	prevista	na	Lei	n.º	8.429/1992.	Cumpre,	
portanto,	esclarecer	as	exatas	conseqüências	do	descumprimento	do	
instituto,	destacando	o	que	possa	reforçar	a	pretensão	do	Ministério	
Público	 à	 obtenção	 das	medidas	 sugeridas.	 [...]	 Destarte,	 um	 efeito	

26		FRANCO	JÚNIOR,	Raul	de	Mello.	A	importância	do	instituto	da	“recomendação”	na	tutela	do	patrimônio	público	
e social.	 Disponível	 em:	 <http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Congresso%20PatPublico/Teses/Raul%20
de%20Mello%20Franco%20-%20A%20import%C3%A2ncia%20da%20recomenda%C3%A7%C3%A3o.doc>.	 Acesso	
em:	03/02/2019,	p.	7.

27		ÁVILA,	Thiago	André	Pierobom	de;	MARTINS,	Teofábio	Pereira.	A recomendação ministerial...,	p.	25.
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direto	 dessa	 força	 moral	 e	 política	 é	 proporcionar	 a	 comprovação	
documental	 da	 ausência	 de	 boa-fé	 da	 pessoa	 ou	 ente	 destinatário	
que,	mesmo	tendo	recebido	a	recomendação,	continuou	a	proceder	
ilicitamente.	 Nesse	 passo,	 o	 instituto	 assemelha-se	 à	 notificação:	
uma	vez	 comunicado	do	 conteúdo	da	 recomendação,	não	poderá	o	
destinatário	 escudar	 sua	 conduta	 no	 desconhecimento	 prático	 de	
suas	 consequências	 –	 ou	 seja,	 não	 poderá	 invocar	 a	 boa-fé	 em	 seu	
comportamento.	Esse	efeito	comunicativo	é	comum	a	todos	os	modos	
de	recomendação.28

Nesta	mesma	senda,	Emerson	Garcia	assevera	que:

No	 que	 diz	 respeito	 aos	 efeitos,	 em	 múltiplas	 situações	 as	
recomendações	 ultrapassam	 o	 campo	 da	 mera	 exortação	 moral,	
contribuindo	para	a	exata	 identificação	dos	elementos	anímicos	que	
direcionaram	 o	 destinatário	 em	 suas	 ações	 ou	 omissões.	 Exemplo	
sugestivo	pode	ser	divisado,	no	caso	de	existir	dúvida	em	relação	ao	
dolo	do	agente	na	violação	dos	princípios	regentes	da	atividade	estatal,	
situação	passível	de	configurar	o	ato	de	improbidade	previsto	no	art.	
11	da	lei	8.429/1992:	demonstrada	a	ilicitude	do	comportamento,	mas	
persistindo	 o	 agente	 em	 adotá-lo,	 o	 dolo	 restará	 inequivocamente	
demonstrado.29

Finalmente,	Emerson	Garcia	e	Rogério	Pacheco	Alves	atestam	que:

De	qualquer	modo,	embora	destituídas,	por	si	sós,	de	coercibilidade,	
é	induvidoso	que	as	recomendações,	quando	devidamente	fundadas	
na	 lei,	 representam	 importante	 instrumento	 de	 definição	 prévia	
de	 responsabilidades	 no	 campo	 administrativo,	 servindo	 como	
verdadeiros	 atos	 de	 “constituição	 em	 mora”	 do	 administrador	
desidioso	no	 trato	da	 coisa	pública.	 Com	efeito,	 por	 seu	 intermédio	
o	Ministério	Público	não	só	exorta	o	agente	a	um	 facere e/ou	a	um	
non facere	jurídicos	como	também	o	adverte	quanto	à	violação	de	seu	
dever	de	probidade,	aqui	compreendido	em	sua	dimensão	mais	ampla	
(v.g.,	violação	aos	princípios	constitucionais	da	eficiência,	moralidade	
etc.),	abrindo	campo,	deste	modo,	a	uma	possível	 responsabilização	
por	improbidade	administrativa.30

28		BRASIL,	Luciano	de	Faria.	A	recomendação	no	âmbito	do	inquérito	civil:	breves	notas	sobre	o	instituto.	Disponível	
em:	<http://www.amprs.org.br/arquivos/revista_artigo/arquivo_1273861356.pdf>.	Acesso	em:	03/02/2019,	p.	12-13	
(p.	114-115	do	original).

29	 	GARCIA,	Emerson.	Ministério	Público:	organização,	atribuição	e	regime	jurídico,	p.	383.	Apud	SARTORI,	Régis	
Rogério	Vicente;	BIALLE,	Letycia.	O	instituto	da	Recomendação.	Disponível	em:	<https://www.revistadomppr.org.br/
edicoes/5/329-371.pdf>.	Acesso	em:	03/02/2019,	p.	21.

30		GARCIA,	Emerson;	ALVES,	Rogério	Pacheco.	Improbidade	administrativa.	7.	ed.	São	Paulo:	Saraiva,	2013,	p.	833.

Ainda,	abordando	a	recomendação	sob	o	prisma	do	Direito	Ambiental,	Paulo	
Affonso	Leme	Machado	pondera	que	“as	recomendações	não	tem	a	mesma	natureza	
das	decisões	judiciais,	mas	colocam	o	recomendado,	isto	é,	o	órgão	ou	entidade	que	as	
recebe,	em	posição	de	inegável	ciência	da	ilegalidade	de	seu	procedimento.	Entregues	
as	recomendações,	prosseguindo	o	recomendado	em	sua	atividade	ou	obra,	caracteriza-
se	seu	comportamento	doloso,	com	reflexos	no	campo	do	Direito	Penal	ambiental.”31

Por	fim,	à	guisa	de	conclusão,	vale	destacar	que	o	presente	artigo	foi	escrito	
com	base	em	uma	experiência	profissional	deste	subscritor.

Deveras,	 no	 exercício	 de	 minhas	 funções	 ministeriais	 junto	 à	 Promotoria	
de	Proteção	ao	Patrimônio	Público	da	Comarca	de	Cianorte,	tive	a	oportunidade	de	
ingressar	com	ação	civil	pública	por	ato	de	improbidade	administrativa32	em	face	do	
Presidente,	à	época,	da	Câmara	de	Vereadores	do	Município	de	São	Manoel	do	Paraná	
–	o	qual	integra	a	aludida	Comarca	–,	de	ex-Presidente	da	Câmara	de	Vereadores	da	
citada	Municipalidade	e,	ainda,	em	face	de	servidora	deste	órgão,	em	razão	de	recusa	
no	fornecimento	de	informações	de	interesse	público	e	de	negativa	de	publicidade	a	
atos	oficiais.

No	bojo	do	procedimento	administrativo	que	originou	a	referida	ação	judicial,	
após	 várias	 notificações	 e	 ofícios,	 foi	 expedida	 –	 por	membro	 diverso	 do	Ministério	
Público	–	recomendação,	momento	em	que	se	cientificou	as	pessoas	acima	mencionadas	
de	que	a	sua	não	observância	ensejaria	a	prática	do	ato	de	improbidade	administrativa	
descrito	no	artigo	11	da	Lei	nº	8.429/1992.

Apesar	disso,	não	houve	o	cumprimento	da	recomendação,	razão	pela	qual	foi	
ajuizada	a	ação	civil	pública,	no	bojo	da	qual	o	egrégio	Tribunal	de	Justiça	do	Estado	do	
Paraná,	em	sede	de	agravo	de	instrumento33	interposto	em	face	de	decisão	que	negou	a	
medida	liminar	pleiteada,	decretou	a	indisponibilidade	de	bens	no	valor	de	R$	50.000,00	
(cinquenta	mil	reais)	para	cada	um	dos	réus34,	não	remanescendo	dúvidas,	a	nosso	juízo,	
de	que	a	expedição	de	recomendação	circunstanciada	foi	fator	de	acentuada	relevância	
para	fins	de	demonstração	da	desídia	dos	agentes	públicos	supramencionados	no	trato	
da	coisa	pública.

Assim,	sob	o	viés	prático,	este	articulista	pôde	perceber	que,	efetivamente,	a	
recomendação	é	uma	importante	aliada	na	tutela	do	patrimônio	público.

31		MACHADO,	Paulo	Affonso	Leme.	Direito Ambiental Brasileiro.	13.	ed.	São	Paulo:	Malheiros,	2005,	p.	362.	Apud	
FRANCO	JÚNIOR,	Raul	de	Mello.	A	importância...,	p.	7.

32		Autos	nº	0001224-12.2018.8.16.0069,	do	Sistema	Projudi.

33		Agravo	de	Instrumento	nº	0009377-47.2018.8.16.0000,	do	Sistema	Projudi.

34		Vale	destacar	que	posteriormente,	em	razão	de	remoção	para	outra	Comarca,	este	Agente	Ministerial	não	mais	
acompanhou,	tampouco	atuou,	na	ação	judicial	em	questão.
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3 CONCLUSÃO

O	escopo	do	presente	trabalho	foi	o	de	realizar	uma	análise	teórica	do	instituto	
da	recomendação	administrativa	com	vistas	à	sua	implementação	prática,	e	sob	o	viés	
repressivo,	na	tutela	do	patrimônio	público.

Procurou-se	 assentar	 o	 entendimento	 de	 que	 apesar	 de	 se	 tratar	 de	 um	
instrumento	destituído	de	coercibilidade,	a	recomendação,	se	bem	manejada,	pode	ser	
um	mecanismo	importante	para	auxiliar	o	Ministério	Público	na	tarefa	de	desvelamento	
do	 elemento	 subjetivo,	 de	 modo	 a	 contribuir,	 em	 conjunto	 com	 os	 	 elementos	 de	
informação	e	de	prova,	com	a	responsabilização	do	agente	demandado	pela	prática	de	
ato	de	improbidade	administrativa.
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CONSELHOS DE SEGURANÇA PÚBLICA: 
PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO E CONTROLE SOCIAL DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE SEGURANÇA

Felipe Lyra Da Cunha
Promotor Substituto do Ministério 

Público do Estado do Paraná

SUMÁRIO:	 1	 Introdução;	 2	 Controle	 social	 das	 políticas	 públicas	 e	 efetivação	 dos	
direitos	 fundamentais;	 3	 Os	 Conselhos	 de	 Segurança	 Pública	 3.1	 Das	 atribuições	
do	Conselho	de	Segurança	Pública;	 3.2	A	 composição	dos	Conselhos	de	Segurança	
Pública;	 4	 Conselhos	 Municipais	 de	 Segurança	 Pública.	 5	 A	 função	 do	 Ministério	
Público;	6	Conclusão.

1 INTRODUÇÃO

Um	dos	maiores	desafios	do	Ministério	Público	na	atualidade	é	a	atuação	na	
área	de	segurança	pública.	Nos	últimos	anos,	o	quadro	de	violência	generalizada,	fruto	
de	uma	renitente	omissão	do	Estado	na	promoção	desse	direito	fundamental,	alçou	a	
segurança	pública	à	condição	de	prioridade	social.

Isso	 exige	 do	 membro	 do	 Ministério	 Público	 –	 órgão	 constitucionalmente	
incumbido	da	proteção	e	promoção	dos	direitos	fundamentais	–	uma	atuação	eficiente	
e	planejada	com	o	fito	de	proteger	e	promover	tal	direito	fundamental.

Com	 o	 objetivo	 de	 cumprir	 tal	 missão,	 o	 Ministério	 Público	 do	 Estado	 do	
Paraná	criou,	por	meio	da	Resolução	550/2018	da	Procuradoria	Geral	de	Justiça	o	Grupo	
de	 Atuação	 Especializada	 em	 Segurança	 Pública	 (GAESP),	 com	 atuação	 pautada	 no	
planejamento,	monitoramento	e	fiscalização	das	políticas	de	segurança	pública.

Decerto,	a	atuação	judicial,	de	forma	isolada,	não	será	o	suficiente	para	o	alcance	
de	tal	objetivo.	A	atividade	extrajudicial	mostra-se	necessária,	sobretudo	o	fomento	ao	
controle	social	das	políticas	públicas.

Nesse	 contexto,	 a	 atuação	 eficiente	 perante	 os	 Conselhos	 Municipais	 de	
Segurança	Pública	revela-se	um	importante	instrumento	para	a	atuação	do	Ministério	
Público.	O	fomento	ao	controle	social	é	salutar	para	a	promoção	de	qualquer	política	
pública,	sobretudo	na	área	de	segurança,	área	que	carece	de	maior	transparência,	já	que	
os	dados	e	informações	quase	nunca	estão	disponíveis	para	o	cidadão.
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Foi	exatamente	sob	esse	foco	que	a	Lei	13.675/2017,	que	criou	o	Sistema	Único	
de	Segurança	Pública,	previu	a	participação	e	o	controle	social	como	princípio	orientador	
da	 Política	 de	 Segurança	 Pública	 e	 Defesa	 Social	 (artigo	 4º,	 inciso	 VII).	 Para	 tanto,	 a	
mencionada	Lei	estabelece	que	os	Conselhos	de	Segurança	Pública	e	Defesa	Social	dos	
três	entes	federados	são	integrantes	estratégicos	do	Sistema	Único	de	Segurança	Pública	
(artigo	9º,	§	1º,	inciso	II).

Ademais,	a	Lei	prevê	a	participação	de	um	representante	do	Ministério	Público	
nos	conselhos,	o	que,	muito	embora	seja	discutível	ante	a	autonomia	constitucional	da	
Instituição,	serve	para	demonstrar	a	importância	do	membro	do	Ministério	Público	na	
promoção	da	política	de	segurança.

2 CONTROLE SOCIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS

A	efetivação	dos	direitos	 fundamentais	 –	 sobretudo	os	de	2ª	e	3ª	dimensão	
depende	da	implementação	de	uma	política	pública	séria,	consistente	e	duradoura.

A	 elaboração	de	uma	política	 pública	 depende	de	uma	 autoridade	 capaz	 de	
identificar	 os	 objetivos	 sociais	 e	 estabelecer	 meios	 para	 que	 tais	 objetivos	 sejam	
efetivamente	alcançados.

Vale	dizer,	 a	política	pública	nasce	–	a	princípio	–	 conectada	com	os	anseios	
sociais,	 porquanto	 são	elaboradas	pelos	 representantes	do	 cidadão,	eleitos	de	 forma	
democrática.	Não	obstante,	faz-se	necessária	a	criação	de	mecanismos	de	verificação,	
responsáveis	por	atestar	a	conexão	entre	a	política	pública	e	a	necessidade	da	população.

Nesse	contexto,	o	controle	social	é	responsável	por	referendar	a	política	pública	
criada,	 atestando	 –	 ou	 não	 –	 se	 ela	 está	 em	 harmonia	 com	 aquilo	 que	 a	 sociedade	
precisa.	Em	caso	negativo,	cabe	ao	conselho	propor	as	medidas	de	ajuste	necessárias,	o	
que	deve,	necessariamente,	ser	observado	pelo	Poder	Público.

Dessa	 forma,	 política	 pública	 e	 controle	 social	 estabelecem	 entre	 si	 um	
mecanismo	de	retroalimentação.	É	dizer,	o	controle	social	funciona	como	um	feedback	
em	relação	às	políticas	públicas	implementadas	para	a	efetivação	de	determinado	direito	
fundamental.	Após	passar	pelo	crivo	do	controle	social,	implementam-se	as	modificações	
apontadas	e,	então,	–	mais	uma	vez	–	verifica-se	se	as	medidas	estão	em	consonância	
com	a	vontade	da	população.

É	preciso,	portanto,	fazer	um	elo	entre	aquele	que	é	responsável	pela	elaboração	
da	 política	 pública	 e	 a	 sociedade,	 a	 fim	 de	 evitar	 que	 as	 demandas	 sociais	 fiquem	
esquecidas	e	a	política	pública	esteja	 tão	somente	vinculada	a	objetivos	particulares,	

dissociadas,	portanto,	das	necessidades	da	maioria	da	população.	Afinal,	a	sociedade	é	
verdadeira	destinatária	final	de	toda	e	qualquer	política	pública.

Sobre	o	controle	social	de	políticas	públicas,	ensina	José	Antônio	Moroni:

[...]	 O	 controle	 social	 diz	 respeito	 ao	 direito	 que	 o	 cidadão	 tem	 de	
participar	dos	destinos	da	nação.	Esse	direito	humano	à	participação	
se	 insere	 em	 uma	 concepção	 política,	 que	 não	 é	 apenas	 a	 da	
democracia	representativa,	mas	que	envolve	o	fato	de	que	a	sociedade	
deve	participar	da	vida	pública	para	além	do	já	consolidado	direito	à	
representação.

Quando	 falamos	 em	 controle	 social,	 trabalhamos	 basicamente	 com	
cinco	questões,	e	mais	uma	outra,	que	perpassa	essas	cinco.	Esses	cinco	
elementos	que	estruturam	o	conceito	de	controle	social	das	políticas	
públicas	são	o	direito	de	participar	na	elaboração,	na	deliberação,	na	
implantação,	no	monitoramento	e	na	avaliação	das	políticas	públicas.	
Além	deles,	há	um	outro	ponto:	a	questão	do	orçamento	[...]	(MORONI,	
2009,	p.40).

No	 âmbito	 do	 controle	 social,	 destaca-se	 a	 atuação	 dos	 conselhos,	 que	 são	
instâncias	de	gestão	participativa,	 formados	por	 integrantes	da	sociedade	civil	e	pelo	
poder	público	e	cuja	função	é	propor	diretrizes	para	as	políticas	públicas,	controlá-las	e	
fiscalizá-las.

Desde	a	promulgação	da	Constituição	Federal	de	1988,	a	 legislação	ordinária	
criou	 vários	 conselhos,	 responsáveis	 pelo	 controle	 social	 nas	 mais	 diversas	 políticas	
públicas,	conforme	listado	abaixo:

1 - Conselho de Saúde, criado pela Lei 8.142/90 cujas decisões 
vinculam o chefe do Poder Executivo;

2 - Conselho de Assistência Social, criado pela Lei 8.742/93

3 – Conselho de Educação, criado pela Lei 9.394/96

4 – Conselho do Idoso, criado pela Lei 8.842/94

5 – Conselhos da Criança e do Adolescente, criado pela Lei 8.069/90.

Destarte,	 para	 concretizar	 os	 direitos	 fundamentais,	 que	 em	 regra	 assumem	
a	 forma	 normativa	 de	 princípios,	 o	 legislador	 ordinário	 estruturou	 políticas	 públicas,	
criando	órgãos	e	prevendo	mecanismos	de	controle	social.	Assim	ocorreu	com	o	direito	
fundamental	à	saúde,	à	educação	e	à	assistência	social,	dentre	vários	outros.

Pode-se	 dizer,	 portanto,	 que,	 ao	 prever	 a	 criação	 de	 uma	 política	 pública	
nacional,	os	instrumentos	normativos	também	criaram	um	conselho,	incumbindo-o	de	
acompanhar,	fiscalizar	e	controlar	aquela	política	pública.
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3 OS CONSELHOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

No	caso	dos	conselhos	de	segurança	pública,	no	entanto,	houve	uma	omissão	
persistente	 do	 Poder	 Legislativo.	 Como	 mencionado,	 a	 previsão	 normativa	 de	 uma	
política	pública	ocorreu	apenas	no	ano	de	2018	–	30	anos	após	o	texto	constitucional	–	
por	meio	da	edição	da	Lei	13.675/2018.	Por	conseguinte,	a	previsão	legal	dos	conselhos	
de	segurança	pública	também	sofreu	tal	atraso.

O	 tempo,	 no	 entanto,	 encarregou-se	 de	 mostrar	 a	 importância	 do	 direito	
fundamental	 à	 segurança	 pública.	 Com	o	 passar	 dos	 anos,	 houve	 um	 incremento	 da	
violência,	representado	pelo	grande	aumento	do	número	de	mortes	violentas,	de	crimes	
contra	o	patrimônio	e	de	violência	contra	a	mulher.

Sendo	assim,	diante	do	vácuo	normativo,	a	própria	sociedade,	no	afã	de	frear	
a	 escalada	 da	 violência,	 mobilizou-se	 para	 criar	 os	 conselhos	 de	 segurança	 pública,	
inicialmente	 com	 uma	 natureza	 jurídica	 eminentemente	 privada	 e,	 portanto,	 sem	
qualquer	traço	de	controle	social.

Vale	 registrar	o	 conceito	de	conselho	comunitário	de	 segurança,	 conforme	a	
Secretaria	Nacional	de	Segurança	Pública	(SENASP):

Entidades	 de	 direito	 privado,	 com	 vida	 própria	 e	 independente	 em	
relação	aos	segmentos	de	segurança	pública	ou	qualquer	outro	órgão	
público;	modalidades	de	associação	comunitária,	de	utilidade	pública,	
sem	fins	 lucrativos,	constituída	no	exercício	do	direito	de	associação	
garantido	no	artigo	5º,	inciso	XVII	da	Constituição	Federal,	e	que	tem	por	
objetivo	mobilizar	e	congregar	forças	da	comunidade	para	a	discussão	
de	problemas	 locais	da	segurança	pública,	no	contexto	municipal	ou	
em	subdivisão	territorial	de	um	Município	(SENASP,	2007,	pág.	297).

Nota-se	 que	 o	 conceito	 ressalta	 a	 natureza	 jurídica	 privada,	 na	 forma	 de	
associações,	 sem	 qualquer	 menção	 ao	 controle	 social,	 algo	 inato	 aos	 conselhos.	
Outrossim,	o	propósito	dos	conselhos	era	tão	somente	discutir	os	problemas	 locais	e	
congregar	forças	para	resolver	os	problemas	de	segurança	pública.

Ocorre	que	a	capacidade	de	mobilização	social	não	é	uniforme.	Sendo	assim,	
nesse	momento,	 os	 conselhos	 foram	 criados	 sem	 a	 representação	 plural	 e	 paritária,	
essencial	aos	órgãos	de	controle	social.	Por	tal	razão,	o	funcionamento	mais	efetivo	dos	
conselhos	ficou	restrito	aos	grandes	centros	urbanos,	com	a	participação	mais	expressiva	
de	comerciantes	e	empresários.

As	primeiras	experiências	de	conselhos	comunitários	de	segurança	ocorreram	
ainda	na	década	de	1980,	nos	Estados	do	Paraná,	Ceará	e	São	Paulo.	Também	na	década	
de	 1980	 o	 Espírito	 Santo	 criou	 os	 primeiros	 conselhos	 comunitários	 de	 segurança	
pública	nos	Municípios	 de	Alegre	e	Guaçuí,	 criados,	 inicialmente,	 como	organizações	

não	 governamentais,	 como	 personalidade	 jurídica	 própria,	 formados	 pela	 sociedade	
civil	organizada.

No	 Estado	 do	 Paraná,	 o	 Decreto	 Estadual	 9.809/2016	 criou	 a	 Coordenação	
Estadual	 de	 dos	 Conselhos	 de	 Segurança,	 órgão	 vinculado	 à	 Secretaria	 de	 Segurança	
Pública	com	atribuição	específica	de	promover	a	participação	comunitária	nas	políticas	
de	segurança.	O	regulamento1	anexo	ao	mencionado	Decreto	Estadual	traz	os	requisitos	
para	a	criação	de	um	conselho,	bem	como	disciplina	as	suas	atribuições	e	composição.

De	acordo	com	o	artigo	2º	do	Regulamento,	os	Consegs:

“se	 constituirão	 de	 colegiados	 comunitários	 deliberativos	 e	
consultivos,	sem	fins	lucrativos,	apolíticos	e	apartidários,	vinculados	às	
diretrizes	emanadas	pela	Secretaria	de	Estado	da	Segurança	Pública	e	
Administração	Penitenciária,	com	o	objetivo	principal	de	organizar	as	
comunidades	e	interagir	de	forma	estritamente	técnica	e	privilegiada	
com	os	órgãos	de	segurança	pública”

Atualmente,	 a	 Lei	 Federal	 13.675/2018	 supriu	 a	 carência	 legislativa	 acerca	
do	 tema,	 regulamentando	os	 conselhos	de	 segurança	pública	em	capítulo	específico,	
determinando	a	sua	criação	em	todos	os	entes	da	Federação:

Art.	20.	Serão	criados	Conselhos	de	Segurança	Pública	e	Defesa	Social,	
no	âmbito	da	União,	dos	Estados,	do	Distrito	Federal	e	dos	Municípios,	
mediante	proposta	dos	chefes	dos	Poderes	Executivos,	encaminhadas	
aos	respectivos	Poderes	Legislativos.

A	 Lei	 Federal	 13.675/2018	 realmente	 pretende	 conferir	 aos	 conselhos	 de	
segurança	 pública	 o	 status	 de	 órgão	 de	 controle	 social.	 Um	 dos	 objetivos	 do	 Plano	
Nacional	de	Segurança	Pública	e	Defesa	Social	é	a	promoção	da	participação	social	nos	
conselhos	(artigo	6º,	inciso	V).

Além	disso,	os	 conselhos	de	 segurança	pública	 foram	previstos	 como	órgãos	
estratégicos	do	Sistema	Único	de	Segurança	Pública	(artigo	9º,	§1º,	inciso	II).	Outrossim,	
caberá	ao	conselho	realizar	as	avaliações	periódicas	das	políticas	de	segurança	pública	
(artigo	29).

3.1	DAS	ATRIBUIÇÕES	DO	CONSELHO	DE	SEGURANÇA	PÚBLICA

A	Lei	do	Sistema	Único	de	Segurança	Pública	(SUSP)	traz,	ainda	que	de	forma	
exemplificativa,	algumas	atribuições	do	conselho:

1		Disponível	em:	<http://www.conseg.pr.gov.br/arquivos/File/anexo163963_40136.pdf	>.	acesso	em	12	de	maio	de	
2019	às	20h30min.
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Art.	20.	Serão	criados	Conselhos	de	Segurança	Pública	e	Defesa	Social,	
no	âmbito	da	União,	dos	Estados,	do	Distrito	Federal	e	dos	Municípios,	
mediante	proposta	dos	chefes	dos	Poderes	Executivos,	encaminhadas	
aos	respectivos	Poderes	Legislativos.

§	2º	Os	Conselhos	de	Segurança	Pública	e	Defesa	Social	congregarão	
representantes	 com	 poder	 de	 decisão	 dentro	 de	 suas	 estruturas	
governamentais	 e	 terão	 natureza	 de	 colegiado,	 com	 competência	
consultiva,	sugestiva	e	de	acompanhamento	social	das	atividades	de	
segurança	pública	e	defesa	social,	respeitadas	as	instâncias	decisórias	
e	as	normas	de	organização	da	Administração	Pública.

§	3º	Os	Conselhos	de	Segurança	Pública	e	Defesa	Social	exercerão	o	
acompanhamento	das	instituições	referidas	no	§	2º	do	art.	9º	desta	Lei	e	
poderão	recomendar	providências	legais	às	autoridades	competentes.

§	4º	O	acompanhamento	de	que	trata	o	§	3º	deste	artigo	considerará,	
entre	outros,	os	seguintes	aspectos:

I	-	as	condições	de	trabalho,	a	valorização	e	o	respeito	pela	integridade	
física	e	moral	dos	seus	integrantes;

II	-	o	atingimento	das	metas	previstas	nesta	Lei;

III	-	o	resultado	célere	na	apuração	das	denúncias	em	tramitação	nas	
respectivas	corregedorias;

IV	-	o	grau	de	confiabilidade	e	aceitabilidade	do	órgão	pela	população	
por	ele	atendida.

§	5º	Caberá	aos	Conselhos	propor	diretrizes	para	as	políticas	públicas	
de	 segurança	 pública	 e	 defesa	 social,	 com	 vistas	 à	 prevenção	 e	 à	
repressão	da	violência	e	da	criminalidade.

Nota-se	que	ao	conselho	de	segurança	pública	foram	atribuídas	as	competências	
consultiva,	sugestiva	e	de	acompanhamento	das	atividades	de	segurança	e	defesa	social.

Sendo	assim,	toda	e	qualquer	implementação	de	política	de	segurança	pública	
deverá,	inicialmente,	passar	pelo	crivo	do	conselho.	Além	disso,	caberá	ao	mencionado	
órgão	fazer	sugestões	e	acompanhar	a	implementação	daquela	política.

Avulta	 registrar	 que	 o	 legislador	 poderia	 ir	 além,	 dotando	 as	 decisões	 do	
conselho	de	caráter	vinculativo,	como	o	fez	no	caso	dos	conselhos	de	saúde.	No	entanto,	
deve-se	reconhecer	o	avanço,	após	anos	de	omissão	legislativa.

Importante	observar	que,	ao	especificar	a	ação	de	acompanhamento,	a	lei	traça	
alguns	aspectos	que	podem	ser	observados	pelo	conselho,	dentre	os	quais	as	condições	
de	trabalho,	a	valorização	e	o	respeito	aos	profissionais	da	segurança.

Sabe-se	que	uma	das	deficiências	das	políticas	de	segurança	pública	é	a	carência	
de	efetivo	policial,	o	que	acarreta	na	sobrecarga	de	trabalho,	com	escalas	desgastantes	
e	contraproducente.	Tal	situação	pode	–	e	deve	-	ser	levada	ao	conselho	de	segurança,	
que	poderá	sugerir	–	com	legitimidade	derivada	da	sua	pluralidade	de	representantes	

–	a	contração	de	mais	policiais	ou	o	remanejamento	do	efetivo	para	fins	de	atender	a	
questões	específicas	e	locais.

Além	disso,	cabe	ao	conselho	fazer	o	acompanhamento	das	metas	estabelecidas.	
Com	efeito,	nas	 reuniões	–	que	devem	ser	periódicas	–	é	possível	verificar,	 junto	aos	
órgãos	 de	 segurança	 pública,	 se	 as	metas	 estabelecidas	 foram	 atingidas	 e	 o	 que	 foi	
realizado	para	atingi-las.	 Tal	previsão	é	 importante	para	 fomentar	a	 transparência	na	
área	compelindo	os	órgãos	policiais	a	apresentarem	as	ações	de	segurança	realizadas	
naquele	período.

Frise-se	que	a	transparência	é	regra	no	serviço	público,	no	entanto	na	área	de	
segurança	a	obtenção	de	dados	é	extremamente	difícil.	Os	organismos	policiais,	escorados	
na	 fundamentação	de	que	as	 informações	são	sensíveis,	dificilmente	disponibilizam	à	
população	o	efetivo	policial,	a	quantidade	de	viaturas	que	realizam	o	policiamento,	quais	
e	quantas	ações	de	policiamento	ostensivo	foram	realizadas	etc.

Ocorre	que	sem	a	transparência,	torna-se	impossível	realizar	o	controle	social.	
Sendo	assim,	no	âmbito	do	conselho,	é	imperativo	que	os	órgãos	policiais	disponibilizem	
as	 informações	 necessárias	 para	 o	 órgão	 realizar	 o	 devido	 controle,	 apresentando	 o	
efetivo	previsto	 e	 o	 existente	 para	 aquela	 localidade,	 bem	 como	especificando	quais	
foram	as	 ações/operações	 realizadas	naquele	período	 com	o	fito	de	atingir	 as	metas	
previstas.

Outro	fator	a	ser	destacado	é	a	cobrança	das	investigações	céleres	em	relação	
às	 denúncias	 em	 tramitação	 nas	 corregedorias	 de	 polícia.	 Isso	 porque	 não	 pode	
pairar	 qualquer	 dúvida	 sobre	 a	 idoneidade	dos	 profissionais	 de	 segurança	pública.	 A	
importância	da	função	não	admite	tal	dúvida.	Assim	sendo,	qualquer	denúncia	de	desvio	
de	função	deve	ser	apurada	de	forma	célere,	ou	para	isentar	o	profissional,	ou	para	puni-
lo	e	afastá-lo	de	suas	funções.

Sendo	 assim,	 a	 nova	 normativa	 atribuiu	 importantes	 funções	 aos	 conselhos	
de	 segurança	 pública,	 conferindo	 ao	 órgão	 um	 protagonismo	 no	 controle	 social	 das	
políticas	de	segurança	pública.	A	concretização	dessa	previsão	normativa	depende	de	
uma	atuação	proativa,	sobretudo	dos	membros	do	Ministério	Público.

3.2	A	COMPOSIÇÃO	DOS	CONSELHOS	DE	SEGURANÇA	PÚBLICA

Conforme	o	artigo	21	da	 Lei	 13.675/2018,	 os	 conselhos	de	 segurança	 serão	
integrados	 por	 representantes	 dos	 órgãos	 de	 segurança,	 representante	 do	 Poder	
Judiciário,	representante	do	Ministério	Público,	representante	da	Ordem	dos	Advogados,	
representante	 da	Defensoria	 Pública,	 representantes	 de	 entidades	 e	 organizações	 da	
sociedade	cuja	finalidade	esteja	relacionada	com	políticas	de	segurança	pública	e	defesa	
social	e	representantes	de	entidades	de	profissionais	de	segurança	pública.
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Além	disso,	há	a	previsão	de	que	os	representantes	de	entidades	e	organizações	
da	sociedade	serão	eleitos	por	meio	de	processo	aberto	de	escolha,	conforme	convocação	
pública	e	com	critérios	objetivos	previamente	estabelecidos.

Sendo	assim,	a	lei	previu	a	democratização	da	participação,	possibilitando	uma	
pluralidade	de	representantes,	tanto	da	sociedade	civil,	como	do	Poder	Público.

Diferentemente	dos	outros	conselhos	afetos	ao	controle	de	políticas	públicas,	
a Lei	13.675/2018	previu	a	participação	do	Ministério	Público	como	membro	nato.	Tal	
previsão	legal	é	controversa	frente	a	autonomia	do	Ministério	Público,	conforme	prevê	
a	Constituição	Federal.	Destarte,	não	se	poderia	–	a	princípio	–	impor	a	participação	do	
Parquet	em	qualquer	órgão	de	natureza	pública,	ainda	que	destinado	ao	controle	social.

A	título	de	exemplo,	no	Município	de	Vila	Velha/ES,	Lei	com	regra	semelhante	
foi	objeto	de	uma	Ação	Direta	de	Inconstitucionalidade	(ADI)	proposta	pelo	Procurador	
Geral	de	Justiça.	Houve	o	deferimento	da	liminar	pretendida,	afastando	a	obrigatoriedade	
de	participação	dos	membros	do	Ministério	Público	nos	Conselhos	de	Segurança	daquele	
Município.

4 CONSELHOS MUNICIPAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Inicialmente,	 deve-se	 registrar	 que	 o	 tema	 segurança	 pública	 é	 tratado	 de	
forma	extremamente	rasa	pelo	texto	constitucional.	Com	efeito,	a	Lei	Maior,	ao	definir	
as	competências	legislativas	e	administrativas	dos	entes	federados,	omitiu-se	em	relação	
à	segurança	pública.

A	 solução	 para	 tal	 omissão	 está	 consubstanciada	 na	 Proposta	 de	 Emenda	
Constitucional	(PEC)	nº	33/2014,	que	pretende	alterar	os	artigos	23	e	24	da	Constituição	
Federal,	 inserindo	 a	 Segurança	 Pública	 como	matéria	 de	 competência	 administrativa	
comum	 entre	 a	 União,	 Estados	 e	Municípios	 e,	 ainda,	 como	 competência	 legislativa	
concorrente	entre	a	União	e	os	Estados.

Enquanto	 perdura	 a	 omissão	 e	 a	 consequente	 falta	 de	 definição	 quanto	
a	 atribuição	dos	 entes,	 os	municípios	 podem	–	e	devem	–	 atuar	 em	âmbito	 local	 na	
promoção	de	ambientes	seguros,	agindo,	portanto,	preventivamente.

Assim	sendo,	ao	corrigir	falhas	locais,	como	a	deficiência	da	iluminação	pública,	
a	existência	de	 imóveis	abandonados	e	a	deficiência	no	planejamento	urbano,	o	ente	
municipal	contribui	de	forma	positiva	para	a	segurança	pública	local.

A	 simples	 poda	 de	 árvores,	 removendo	 os	 galhos	 e	 folhas	 que	 impedem	 a	
passagem	da	 luz,	pode	ser	uma	ação	preventiva	em	termos	de	segurança	pública,	ao	
tornar	as	vias	mais	iluminadas,	inibindo	a	ação	de	criminosos.

Em	relação	à	competência	legislativa,	também	cabe	aos	municípios	a	regulação	
do	interesse	local,	disciplinando	as	normas	para	o	funcionamento	de	órgãos	municipais	
de	segurança	pública.

Nesse	contexto,	importante	destacar	que,	nos	termos	da	Lei	13.675/2017,	o	ente	
municipal	regulará	o	funcionamento	dos	conselhos	municipais	de	segurança	pública.

Inclusive,	a	mencionada	Lei	evoca	o	município	a	elaborar	o	Plano	Municipal	de	
Segurança	Pública,	no	prazo	máximo	de	02	(dois)	anos	contados	da	publicação	do	Plano	
Nacional.

Sendo	assim,	em	que	pese	a	omissão	constitucional	ao	repartir	as	competências	
dos	 entes,	 dentro	 do	 plexo	 de	 atribuição	 de	 gerenciar	 o	 interesse	 local	 –	 papel	
constitucionalmente	 afeto	 aos	 municípios,	 -	 cabe	 ao	 ente	 municipal	 gerir	 o	 espaço	
público	e	criar	ambientes	seguros,	contribuindo	de	forma	preventiva	para	a	segurança	
pública.

É	dizer,	 a	omissão	da	Constituição	não	 significa	que	o	gestor	municipal	deva	
abster-se,	 completamente,	 de	 promover	 a	 segurança	 pública.	 Não	 !	 O	 próprio	 texto	
constitucional	estabelece	os	deveres	dos	municípios	para	atuar	no	interesse	local.	E,	sob	
esse	olhar,	o	gestor	deve	adotar	medidas	afetas	à	segurança	pública.

Por	tal	razão,	os	conselhos	municipais	de	segurança	assumem	importância	na	
definição,	controle	e	fiscalização	das	políticas	municipais	de	segurança	pública,	com	a	
finalidade	de	provocar	o	poder	público	municipal	a	 realizar	ações	efetivas	na	área	da	
segurança	pública.

Frise-se	que	os	conselhos	de	segurança	pública	não	nasceram	com	uma	natureza	
de	órgão	de	controle	 social.	Dessa	 forma,	em	muitos	casos	nota-se	o	 funcionamento	
distorcido	dos	 conselhos,	 como	um	órgão	de	 apoio	 às	 instituições	 policiais,	mas	não	
como	uma	instância	de	controle.

No	Município	 de	 Laranjeiras	 do	 Sul/PR,	 por	 exemplo,	 apesar	 da	 previsão	 do	
Conselho	Comunitário	de	Segurança,	 reconhecido	por	 lei	 como	entidade	de	utilidade	
pública	municipal	 (Lei	Municipal	 024/2017)2,	 não	há	uma	periodicidade	nas	 reuniões	
do	órgão.	As	últimas	ações	do	conselho	foram	para	adquirir	armamento	e	equipamento	
para	a	Polícia	Civil	de	Laranjeiras	do	Sul/PR.

Tais	ações	são	frequentes	na	maioria	dos	conselhos	municipais	de	segurança.	É	
preciso,	portanto,	uma	releitura	do	papel	dos	conselhos,	a	luz	do	que	dispõe	a	novel	Lei	
do	SUSP,	implementando,	de	fato,	o	controle	social	nas	políticas	públicas	de	segurança.

2		Disponível	em:<	https://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/publicacao/[1498854122].pdf>	acesso	em	20	mai	2019
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Para	tanto,	é	curial	a	 intervenção	do	membro	do	Ministério	Público,	atuando	
como	indutor	das	políticas	públicas,	fomentando	que	o	conselho	assuma	a	sua	função	
legal	de	controle,	fiscalização	e	acompanhamento	das	políticas	de	segurança.

5 A FUNÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A	 Constituição	 Federal	 de	 1988	 conferiu	 ao	 Ministério	 Público	 a	 função	 de	
protetor	e	promotor	dos	direitos	sociais,	dentre	os	quais	o	direito	à	segurança	pública.	
O	membro	do	Ministério	Público	é,	 pois,	 verdadeiro	 agente	de	 transformação	 social,	
devendo	agir	nos	termos	do	artigo	3º	do	texto	constitucional.

Na	proteção	e	na	promoção	dos	direitos	fundamentais	(sobretudo	nos	direitos	
sociais),	o	Ministério	Público	deve	agir	como	indutor	de	políticas	públicas,	participando	
de	todo	o	ciclo	de	formação	das	políticas	e	fomentando	o	controle	social.

Com	efeito,	a	deficiência	da	política	pública	de	segurança	é	tema	a	ser	enfrentado	
pelo	Ministério	Público.	Para	além	da	atribuição	do	controle	externo	da	atividade	policial	
–	atribuição	expressa	do	Parquet	–	o	velamento	pela	Segurança	Pública	deve	ser	visto	
sob	o	prisma	da	atribuição	de	proteção	dos	direitos	difusos.

Recentemente,	a	instituição	percebeu	essa	necessidade	de	atuação,	conforme	
aponta	a	 recente	a	criação	do	Grupo	de	Atuação	Especializada	em	Segurança	Pública	
(GAESP),	com	a	função	de	atuar	na	tutela	coletiva	da	segurança	pública.

Diante	 de	 tal	 espectro,	 cabe	 ao	 membro	 do	 Ministério	 Público	 fomentar	 a	
criação	dos	conselhos	de	segurança	pública	nos	Municípios	onde	atua,	bem	como	zelar	
para	que	o	conselho,	de	fato,	faça	o	controle	social	das	políticas	públicas.

6 CONCLUSÃO

O	 problema	 da	 Segurança	 Pública	 é	 complexo,	 ocasionado	 por	 uma	 falha	
estrutural	 proveniente	 de	 uma	 omissão	 que	 perdura	 há	 décadas,	 o	 que	 configura	
verdadeiro	Estado	de	Coisa	Inconstitucional.

Não	obstante,	a	Lei	13.675/2018	estruturou	um	sistema	único	de	segurança	e	
previu	a	criação	de	uma	política	pública	nacional.

Nesse	contexto,	os	conselhos	de	segurança	pública	assumem	o	protagonismo	
do	controle	social	das	políticas	de	segurança	pública,	uma	vez	que	 foram	dotados	
de	 atribuições	 diversificadas,	 bem	 como	 alçados	 à	 categoria	 de	 órgão	 estratégico	 
do	Susp.

Nesse	contexto,	cabe	ao	membro	do	Ministério	Público	a	função	de	fomentar	
a	criação	dos	conselhos	nas	regiões	onde	atua,	zelando	para	que	tais	órgãos	realmente	
cumpram	a	função	que	a	lei	lhes	atribuiu.
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FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JURADO

Francisco Davi Fernandes Peixoto
Promotor Substituto do Ministério

Público do Estado do Paraná

SUMÁRIO:	 1	 Introdução	 -	Delimitação	do	problema,	 da	 justificativa	 e	 do	objetivo	do	
trabalho;	2	Tribunal	do	Júri	e	conselho	de	sentença:	origem,	evolução	histórica	e	natureza	
jurídica;	 3	 A	 influência	 da	 prova	 pericial	 na	 formação	 do	 convencimento	 do	 jurado:	
análise	de	dados;	3.1	Perfil	dos	Jurados	–	público-alvo	da	pesquisa;		3.2	Questionário	e	
respostas	dos	Jurados;	4	Conclusão.	

RESUMO:	O	presente	artigo	científico	embasou-se	em	pesquisa	de	campo	consistente	
em	questionário	submetido	à	29	(vinte	e	nove)	jurados,	cujas	perguntas	relacionam-se	
à	influência	da	prova	pericial	na	formação	do	convencimento	daqueles.	Assim,	buscou-
se	perquirir	como	tal	meio	de	prova	afeta	a	 formação	do	convencimento	dos	 jurados	
e,	ainda,	 como	se	pode	 trabalhá-lo	 com	maior	proficiência	durante	o	 julgamento	em	
plenário.

1 INTRODUÇÃO - DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA, DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETIVO DO 
TRABALHO

Hodiernamente,	considerando	a	realidade	brasileira	na	qual,	invariavelmente,	
percebe-se	 o	 aumento	 da	 violência	 generalizada,	 independente	 de	 classe,	 raça,	 cor,	
religião	ou	procedência	nacional,	são	muitos	os	desafios	para	os	membros	do	Ministério	
Público,	desde	Comarcas	do	interior	do	Estado	do	Paraná	aos	Procuradores	que	atuam	
em	Câmaras	Criminais	do	Tribunal	de	Justiça	do	Estado	do	Paraná.

Com	efeito,	há,	por	assim	dizer,	uma	verdadeira	“democratização	da	violência”	
a	 qual,	 por	 um	 lado,	 gera	 prantos	 em	meio	 a	 todas	 as	 estratificações	 da	 sociedade	
paranaense	e,	por	outro,	nutre	cobranças	aos	órgãos	encarregados	da	segurança	pública.	
Dentre	estes,	por	óbvio,	ganha	especial	destaque	o	Ministério	Público,	titular	exclusivo	
da	persecutio	criminis	in	juditio.

Popularizaram-se	 expressões	 como	 “Cadê o Ministério Público?”	 ou,	 em	
Comarcas	de	menor	porte, “O que é que o Promotor vai fazer?”.	Acrescente-se	a	isto	que	
são	várias	as	questões	nas	quais	os	representantes	do	Ministério	Público	são	cobrados,	
desde	a	tutela	de	direitos	difusos	e	coletivos,	perpassando	a	Improbidade	Administrativa	
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e,	por	derradeiro,	desembocando	em	casos	pontuais	de	repercussão	penal,	em	especial	
nos	crimes	dolosos	contra	a	vida.

Deveras,	 constata-se	 que	 delitos	 que	 violam	 o	 direito	 natural,	 humano	 e	
fundamental	à	vida	não	passam	 incólumes	na	malha	social.	Em	tais	casos,	de	 	 forma	
legítima	e	democrática,	a	sociedade	exige,	no	mínimo,	um	trabalho	de	excelência	dos	
representantes	do	Ministério	Público.

Posto	isso,	averigua-se	que	não	são	poucos	os	desafios	do	Promotor	de	Justiça,	
sobretudo	em	início	de	carreira,	ao	se	deparar	com	o	Tribunal	do	Júri,	mormente	pelas	
especificidades	e	particularidades	que	tornam	este	procedimento	ímpar,	diferenciando-o	
dos	demais	que	permeiam	o	ordenamento	pátrio	e	o	direito	processual	penal.

Destarte,	no	intuito	de	colaborar,	ainda	que	pontualmente,	com	as	adversidades	
que	o	representante	do	Ministério	Público,	propôs-se	neste	trabalho	de	conclusão	de	
curso	de	formação	do	cargo	de	Promotor	Substituto	do	Ministério	Público	do	Estado	do	
Paraná	abordar	a	questão	da	prova	pericial	no	âmbito	do	procedimento	do	Tribunal	do	
Júri,	em	especial	sobre	a	influência	daquela	na	formação	do	convencimento	dos	jurados	e	
como	poder-se-ia	trabalhá-la	com	maior	proficiência	durante	o	julgamento	em	plenário.

Para	 tanto,	 utilizou-se	 a	 metodologia	 embasada	 no	 raciocínio	 indutivo1,	
com	pesquisa	de	campo	consistente	em	submissão	de	questionário	aos	membros	do	
Conselho	de	Sentença	(ANEXO	I),	sempre	após	a	votação	dos	quesitos,	e	precedido	de	
leitura	Termo	de	Consentimento	Livre	e	Esclarecido,	até	para	garantir	a	 idoneidade	e	
credibilidade	dos	dados.

Frise-se	que	os	jurados	só	foram	informados	e	questionados	sobre	a	participação	
na	pesquisa	após	o	julgamento,	ou	seja,	não	houve	prévia	notificação	destes	que	iriam	
ser	convidados	a	participar	deste	estudo.

Dito	 isso,	 no	 primeiro	 capítulo,	 antes	 de	 adentrar-se	 aos	 dados	 coletados,	
abordaram-se	as	premissas	doutrinárias	sobre	o	Tribunal	do	Júri,	adentrando,	ainda	que	
rapidamente,	à	sua	origem,	sede	normativa	no	ordenamento	pátrio,	natureza	jurídica	e	
as	particularidades	que	envolvem	a	decisão	do	Conselho	de	Sentença.

No	 segundo	 capítulo	 os	 dados	 da	 pesquisa	 de	 campo	 foram	 apresentados,	
sendo	ouvidos	29	(vinte	e	nove)	jurados,	no	primeiro	semestre	de	2019,	em	especial	na	
região	do	sudoeste	do	Paraná,	englobando	as	Comarcas	de	Palmas/PR,	Clevelândia/PR	e	
Mangueirinha/PR.	Paralelamente,	performou-se	o	tratamento	dos	dados,	com	eventuais	

1		“O	raciocínio	indutivo	é	um	processo	mental	que	parte	de	dados	particulares	e	localizados	e	se	dirige	a	constatações	
gerais.	Assim,	as	conclusões	do	processo	indutivo	de	raciocínio	são	sempre	mais	amplas	do	que	os	dados	ou	premissas	
dos	quais	derivaram.	[…]	São	três	as	fases	do	processo	indutivo	de	conhecimento:	a	observação	dos	fatos	ou	fenômenos,	
a	procura	de	relação	entre	eles	e	o	processo	de	generalização	dos	achados	nas	duas	primeiras	fases.”	(GUSTIN,	Miracy	
Barbosa	de	Souza.	(Re)pensando	a	pesquisa	jurídica:	teoria	e	prática.	2.	ed.	Belo	Horizonte:	Del	Rey,	2006,	p.	22-23)

sugestões	sobre	a	forma	como	os	Promotores	de	Justiça	que	atuam	no	Tribunal	do	Júri	
poderiam	melhorar	a	abordagem	da	prova	pericial.

2 TRIBUNAL DO JÚRI E CONSELHO DE SENTENÇA: ORIGEM, EVOLUÇÃO HISTÓRICA E 
NATUREZA JURÍDICA

O	Tribunal	de	Júri,	não	obstante	seja	instituição	milenar	que	permeia	a	maioria	
dos	ordenamentos	jurídicos,	tem	sua	origem	histórica	debatida	pela	doutrina	vigente.

Ilustrando	bem	essa	controvérsia	doutrinária,	Rogério	Lauria	Tucci	leciona	que:

“há	quem	afirme,	com	respeitáveis	argumentos,	que	os	mais	remotos	
antecedentes	 do	 Tribunal	 do	 Júri	 se	 encontram	 na	 lei	mosaica,	 nos	
dikastas,	na	Hilieia	(Tribunal	dito	popular)	ou	no	Areópago	gregos;	nos	
centeni	comitês,	dos	primitivos	germanos;	ou,	ainda,	em	solo	britânico,	
de	onde	passou	para	os	Estados	Unidos	e,	depois,	de	ambos	para	os	
continentes	europeus	e	americanos.”2

Até	 pela	 limitação	 deste	 trabalho,	 considerando	 ainda	 que	 a	 controvertida	
origem	da	instituição	não	é	o	foco	deste	estudo,	não	cabem	considerações	extenuantes	
sobre	o	berço	histórico	do	Tribunal	do	Júri.

Entende-se	mais	relevante	destacar	que	a	ideia	do	julgamento	de	uma	pessoa	
por	seus	pares	brotou	há	milhares	de	anos	e	ainda	remanesce	nas	civilizações	modernas.

Há	uma	explicação	para	 isso:	o	Tribunal	de	 Júri	é	o	 local	no	qual	a	 tutela	do	
poder	punitivo	do	Estado,	ou	seja,	o	controle	sobre	o	uso	legítimo	da	força,	sai	das	mãos	
dos	magistrados	para	a	dos	cidadãos	“comuns”.	Ou	seja,	permite	o	influxo	democrático	
em	meio	a	um	dos	poderes	que,	tradicionalmente,	é	infenso	a	mudanças	drásticas	ou	
repentinas.

É	no	âmbito	do	Tribunal	do	Júri	que	a	população	efetivamente	envia	um	recado,	
uma	mensagem,	 para	 juízes,	 promotores	 e	 advogados	 acerca	 do	 tipo	 de	 justiça	 que	
esperam	–	e	mesmo	do	que	entendem	por	justiça.

Deveras,	 cumpre	 aqui	 lembrar	 as	palavras	de	Rafael	 Simonetti,	Promotor	de	
Justiça	do	Tribunal	do	Júri	de	Goiás:

“Jamais	 podemos	 nos	 enganar	 acerca	 da	 percepção	 dos	 jurados!	
Ninguém	melhor	do	que	eles	para	saber	o	quanto	um	crime	grave	contra	

2		TUCCI,	Rogério	Lauria		“Tribunal	do	Júri:	origem,	evolução,	características	e	perspectivas.”	In:	TUCCI,	Rogério	Lauria.	
(Coord.).	Tribunal	do	 Júri:	estudos	 sobre	a	mais	democrática	 instituição	 jurídica	brasileira.	 São	Paulo:	Revista	dos	
Tribunais,	1999,	p.	12.
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a	vida	comove	o	meio	social,	destruindo	lares	sonhos	e	esperança	de	
que	se	possa	viver	em	uma	sociedade	menos	violenta.”3

Com	efeito,	impende	rememorar	a	sempre	atual	lição	de	Rui	Barbosa	para	quem	
“[…]	o	Júri	sempre	foi	mal	visto	àqueles	que	o	uso	do	arbítrio	habituou	a	considerar	a	
justiça	como	simples	manivela	do	poder.”4

Tanto	o	é	que	Paulo	Rangel	leciona	que:

“se	 o	 jurado,	 ao	 julgar,	 exerce	 parcela	 de	 soberania	 nacional,	
fundamentando	o	 Estado	Democrático	de	Direito	 (art.	 1º,	 I,	 da	 CR),	
e	 se,	 efetivamente,	 o	 poder	 expresso	 em	 sua	 decisão	 manifesta	 a	
opinião	 geral	 do	 povo	 e	 não	 apenas	 a	 opinião	 particular	 de	 todos	
(art.	 1º,	 parágrafo	 único),	 tal	 função	 deveria	 ser	 garantia	 plena	 de	
cidadania,	permitindo	que	o	cidadão	pudesse	se	candidatar	ao	cargo	
de	jurado[...]”5

Nessa	esteira,	retomando	o	exame	do	Tribunal	do	Júri,	esse	foi	 instituído	em	
18	 de	 junho	 de	 18226,	 portanto	 nos	 estertores	 do	 então	 Reino	 Unido	 de	 Portugal,	
Brasil	e	Algarves	e	em	vias	da	 independência	em	7	de	setembro	do	mesmo	ano,	com	
competência	para	o	julgamento	dos	delitos	de	imprensa,	sendo	constituído	inicialmente	
por	24	juízes	de	fato.

Já	 com	 a	 primeira	 Constituição	 de	 1824,	 alçou	 o	 Júri	 status	 de	 garantia	
constitucional,	presentando-se	em	todas	as	Cartas	Magnas	brasílicas	–	com	exceção	da	
de	1937	–	estando,	atualmente,	previsto	no	art.	5º,	inc.	XXXVIII	da	Constituição	Federal	
de	 1988,	 configurando-se	 como,	 a	 despeito	 do	 que	 aludem	 seus	 críticos,	 verdadeira	
cláusula pétrea.

Com	efeito,	 diante	do	 gigantismo	de	um	dos	 gênios	maiores	da	 raça,	mister	
trazer	a	lume	novamente	o	escólio	de	Rui	Barbosa	o	qual,	já	sob	a	égide	da	constituição	
de	1824,	defendia	o	Tribunal	do	Júri	como	cláusula	pétrea:

“Quando	a	Constituição	diz:	«É	mantida	a	instituição	do	júri»	(art.	72,	§	
31	),	sua	intenção	manifesta	é	determinar	que	ele,	nos	seus	elementos	
substanciais,	continue	a	existir	tal	e	qual	era	sob	o	regimen	de	que	saímos.	
A	frase	«é	mantida»	exprime	evidentemente	um	laço	de	continuidade,	
e	tem	por	fim	obstar	à	solução	dela.	Não	quis	o	legislador	constituinte	

3		SIMONETTI,	Rafael.	“Eles,	os	jurados,	vistos	por	um	Promotor	de	Justiça.”	In:	LOUREIRO,	Caio	Márcio	e	NOVAIS,	
César	Danilo	Ribeiro	de.	(Orgs.)	A	luta	por	justiça	no	júri.	Cuiabá:	Carlini	&	Caniato	Editorial,	2018,	p.	154.

4		BARBOSA,	Rui.	O	júri	sob	todos	os	aspectos.	Editora	Nacional	de	Direito,	1950,	p	51,	Apud	SILVA,	David	Medina	
da.	“Do	procedimento	no	tribunal	do	júri.”	In:	MARTINS,	Charles	Emil	Machado.	Teoria	e	prática	dos	procedimentos	
penais	e	ações	autônomas	de	impugnação.	Porto	Alegre:	Livraria	do	advogado	editora,	2009,	p.	107.

5		RANGEL,	Paulo.	Tribunal	do	júri:	visão	linguística,	histórica,	social	e	jurídica.	6.	ed.	São	paulo:	Atlas,	2018,	p.	256.

6		PACELLI,	Eugênio.	Curso de processo penal.	21.	ed.	São	Paulo:	Atlas,	2017,	p.	327A

simplesmente	que	a	república	fosse	dotada	com	a	instituição	do	júri,	
a	que,	sob	esse	nome,	se	pudessem	infligir	modificações	de	caráter:	
manteve	 a	 existente	 instituição,	 isto	 é,	 prolongou	 a	 duração	 a	 uma	
entidade	precriada,	consolidou-a,	perpetuou-a,	fixou-a.	[…]	
Redigida,	 portanto,	 como	 se	 acha	 essa	 cláusula	 na	
Constituição	 brasileira,	 ela	 envolve	 virtualmente	 uma	
limitação,	 não	 só	 às	 faculdades	 do	 Congresso	 Nacional,	
como	 ao	 Poder	 Legislativo,	 ou	 constituinte	 dos	 Estados	
em	defesa	dos	princípios	essenciais	à	instituição	do	júri.  
As	 leis	 e	 constituições	 dos	 Estados,	 que	 a	 alterarem	 nos	
seus	 atributos	 capitais,	 são	 nulas	 perante	 a	 Constituição	
da	 República,	 e	 das	 sentenças	 proferidas,	 sob	 tais	 leis	 ou	
constituições,	 nos	 tribunais	 dos	 Estados	 caberá,	 para	 o	 Supremo	
Tribunal,	o	recurso	da	Constituição,	art.	59,	§	1.°.  
Há,	 com	 efeito,	 no	 processo	 do	 júri,	 condições	 «que	 interessam	 a	
essência	do	direito.”7	(Grifou-se)

Dito	isso,	o	Procedimento	Especial	do	Tribunal	do	Júri	encontra-se	normatizado	
nos	arts.	406	ao	497	do	Código	de	Processo	Penal.	Quanto	à	natureza	de	suas	decisões,	
conforme	 é	 cediço,	 os	 jurados	 que	 compõem	 o	 Conselho	 de	 Sentença	 debruçam-se	
sobre	a	matéria	de	fato,	estranha	ao	Juiz	Togado	que	preside	a	Sessão	de	julgamento.

Com	efeito,	 conforme	destaca	Edilson	Mougenot	Bonfim,	uma	das	principais	
características	do	Tribunal	do	Júri	é	justamente	o	fato	dos	jurados	decidirem	conforme	
sua	 íntima	 convicção.	 Em	 sequência,	 destaca	 aquele	 que	 “Isto	 significa	 que	 os	 juízes	
leigos	não	estão	vinculados	aos	elementos	de	prova	constantes	nos	autos	nem	às	normas	
legais,	gozando	de	total	liberdade	no	julgamento	da	causa.”8

Não	é	outra	a	lição	de	Chaim	Perelman:

“É	por	essa	razão,	que,	nos	regimes	democráticos,	o	recurso	às	ficções	
judiciárias	não	é	habitual	entre	os	juizes	togados,	mas	entre	os	júris.	
Estes,	justamente	por	serem	chamados	a	atuar	como	representantes	
da	opinião	pública,	hesitam	menos	em	se	opor	à	vontade	do	legislador	
do	 que	 o	 juiz	 de	 carreira,	 cuja	 consciência	 profissional	 foi	 formada	
dentro	do	espírito	de	fidelidade	à	lei.”9

Daí	a	 importância	da	argumentação	ampla	e	envolvente,	para	além	da	mera	
exposição	desapaixonada	da	legislação,	doutrina	e	jurisprudência.	No	âmbito	do	Tribunal	
do	Júri,	quiçá	mais	do	que	em	qualquer	outro	procedimento,	não	pode	o	representante	

7		BARBOSA,	Rui.	Posse	de	direitos	pessoais:	o	júri	e	a	independência	da	magistratura.	Prefácio,	revisão	e	notas	de	
José	Gomes	Bezerra	Câmara.	v.	23.	t.	3.	Rio	de	Janeiro:	Ministério	da	Educação	e	Cultura,	Fundação	Casa	de	Rui	Barbosa,	
1976,	p.141-142.	Disponível	em:	http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=bibliotecaConsultaAcervoStf.	
Acesso	em	27.03.2019.

8		BONFIM,	Edilson	Mougenot.	Curso de processo penal.	7.	ed.	São	Paulo:	Saraiva,	2012,	p.	435.

9		PERELMAN,	Chaïm.	Lógica	Jurídica:	Nova	Retórica.	São	Paulo:	Martins	Fontes,	2000,	p.	198-199.
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do	Ministério	Público	cingir-se	à	exploração	do	direito,	devendo	adentrar	a	outros	ramos	
do	conhecimento	humano,	como,	exempli gratia,	a	física,	a	balística,	a	psicologia	e,	sem	
dúvida,	a	medicina	legal.

Com	efeito,	ao	Promotor	de	Justiça	do	Tribunal	do	Júri,	partindo	do	pressuposto	
que	provar,	mais	 do	que	meramente	expor	 verdades	 supostamente	 autoevidentes,	 é	
verdadeiramente	 argumentar10,	 compete	 adotar,	 como	 se	 perceberá	 doravante,	 uma	
linguagem	 acessível,	 traduzindo	 para	 os	 jurados,	 de	 forma	 mais	 clara	 e	 elucidativa	
possível,	a	linguagem	técnica	dos	laudos	periciais.

Aliás,	sobre	o	conceito	de	laudo	pericial,	colaciona-se	a	doutrina	infra:

“Laudo	 pericial	 consiste	 na	 exposição	 minuciosa,	 circunstanciada,	
fundamentada	e	ordenada	das	apreciações	e	interpretações	realizadas	
pelos	peritos,	com	a	pormenorizada	e	numeração	e	caracterização	dos	
elementos	materiais	encontrados	no	local	do	fato,	no	instrumento	do	
crime,	na	peça	de	exame	e	na	pessoa	física,	viva	ou	morta.	A	perícia	
é	 uma	 modalidade	 de	 prova	 destinada	 a	 levar	 ao	 juiz	 elementos	
instrutórios	de	ordem	técnica,	podendo	consistir	em	uma	declaração	
de	 ciência,	 na	 afirmação	 de	 um	 juízo	 ou	 em	 ambas	 as	 operações	
simultaneamente.”11

Os	 prejuízos	 que	 podem	 advir	 da	 falta	 de	 preparação,	 dedicação	 e	 estudo	
das	 particularidades	 que	 permeiam	 um	 laudo	 pericial	 transcendem	 uma	 questão	
pontual	mas,	pelo	contrário,	podem	 invariavelmente	prejudicar	 toda	a	argumentação	
desenvolvida	no	âmbito	do	Tribunal	do	Júri.

Destarte	 adentra-se	 ao	 exame	 crítico	 dos	 dados	 coletados	 em	 pesquisa	 de	
campo.

3 A INFLUÊNCIA DA PROVA PERICIAL NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO 
JURADO: ANÁLISE DE DADOS

Como	visto	alhures,	a	presente	pesquisa	baseou-se	na	coleta	e	análise	de	dados	
junto	a	 jurados,	sendo	que	foram	arguidos	e,	voluntariamente,	após	apresentação	de	
termo	de	consentimento	livre	e	informado,	29	(vinte	e	nove)	jurados	concordaram	em	
participar	da	pesquisa.

10		Nesse	sentido	a	lição	de	Deltan	Dallagnol	para	quem	“[…]	a	justiça	depende	da	verdade,	a	prova	desempenha	o	
papel	de	justificação	epistêmica,	sendo	esta	última	entendida	como	um	instrumento	verdade-condutor,	isto	é,	algo	
capaz	de	aproximar	alguém	do	alvo:	a	verdade.”	Continua	o	autor	ao	afirmar	que	se	“[…]	o	processo	judicial	for	um	
contexto	narrativo-persuasivo	ou	um	procedimento	verdade-condutor,	os	argumentos	probatórios	terão	uma	força	
poderosa,	sendo	extremamente	relevante	a	lógica	e	a	argumentação	probatória.”.	DALLAGNOL,	Deltan	Martinazzo,	As 
lógicas	das	prova	no	processo.	Porto	Alegre:	Livraria	do	Advogado	Editora,	2018,	p.	34-36.

11		ZARZUELA,	José	Lopes,	et	al.	Laudo pericial, aspectos técnicos e jurídicos.	São	Paulo:	Revista	dos	Tribunais,	2000,	p.	36.

Observe-se,	portanto,	o	perfil	básico	dos	jurados.

3.1	PERFIL	DOS	JURADOS	–	PÚBLICO-ALVO	DA	PESQUISA:

A	 amostragem	 sobre	 a	 qual	 versou	 a	 pesquisa	 englobou	 29	 (vinte	 e	 nove)	
jurados,	dos	quais	07	 (sete)	eram	homens	e	20	 (vinte)	eram	mulheres,	sendo	que	02	
(duas)	pessoas	não	se	identificaram	quando	ao	sexo	biológico.

Em	relação	à	idade,	os	dados	foram	deveras	variados,	sendo	que	os	05	(cinco)	
jurados	mais	novos	tinham	19	(dezenove)	anos	de	idade,	ao	passo	que	os	03	(três)	mais	
velhos	contavam	com	mais	de	50	(cinquenta)	anos	de	idade.

Quanto	 às	 profissões	 desempenhadas,	 constata-se	 vasta	 heterogeneidade,	
a	 saber:	 cozinheira,	 pastor	 evangélico,	 engenheira	 civil,	 cirurgiã	dentista,	 empresária,	
auxiliar	 de	 desenvolvimento,	 engenheira	 agrícola,	 funcionária	 pública,	 mecânico,	
assistente	de	loja,	farmacêutica,	professora,	02	(dois)	estudantes,	técnico	administrativo,	
auxiliar	 administrativo,	 autônomo,	 bancária,	 comerciante,	 pedagoga,	 empresária,	
professora,	bancária	etc.

O	 nível	 de	 escolaridade	 encontrado	 restou	 acima	 dos	 padrões	medianos	 da	
população	 brasileira12,	 com	 diversas	 pessoas	 instruídas	 em	 cursos	 superiores.	 Assim,	
05	(cinco)	possuíam	ensino	médio	completo,	06	(seis)	cursavam	o	ensino	superior,	07	
(sete)	completaram	o	ensino	superior,	04	(quatro)	possuíam	ensino	superior	com	pós-
graduação,	02	(dois)	tinham	mestrado	e	os	demais	não	responderam	ao	questionário	
neste	ponto.

Em	relação	à	religião,	19	(dezenove)	se	identificaram	como	católicos,	02	(dois)	
como	evangélicos	(inclusive	um	ministro),	01	(um)	ateu,	01	(um)	agnóstico	e	os	demais	
não	responderam	ao	questionamento.

Por	 fim,	 questionados	 quanto	 à	 participação	 em	 júris	 anteriores,	 a	 grande	
maioria	 afirmou	 ser	 o	 primeiro	 júri	 que	 participavam,	 sendo	 que,	 do	 total,	 02	 (dois)	
jurados	responderam	terem	participado	de	02	(dois)	julgamentos	anteriores,	02	(dois)	
jurados	participaram	de	05	(cinco)	júris,	01	(um)	jurado	participou	de	06	(seis)	júris	e,	por	
fim,	01	(um)	jurado	participou	de	10	(dez)	júris.

Destes	dados	 iniciais,	 a	 despeito	da	 amostragem	um	 tanto	quanto	 reduzida,	
constata-se,	preliminarmente,	a	importância	do	Promotor	de	Justiça	de	dedicar-se	com	
esmero	e	cuidado	na	explanação	do	laudo	pericial	para	os	 jurados,	por	dois	motivos.	
Primeiro, a	grande	maioria	dos	jurados	não	participou	de	júris	anteriormente,	evento	
que	decerto	pode	causar	confusão	quando	do	exame	das	provas	pelas	partes.	Segundo, 

12	 Segundo	dados	do	 IBGE	 apenas	 13%	da	população	brasileira	 estudou	por	mais	 de	 13	 (treze)	 anos.	Disponível	
em:https://brasilemsintese.ibge.gov.br/educacao/anos-de-estudo.html,	Acesso	em	03.05.2019.
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apesar	 da	 formação	 acadêmica	 e	 profissional,	 como	 visto,	 ser	 consideravelmente	
acima	dos	padrões	medianos	da	população	brasileira,	inclusive	com	duas	pessoas	com	
mestrado,	não	havia	nenhum	médico,	sendo	que,	da	área	das	ciências	da	saúde,	havia	
apenas	uma	cirurgiã	dentista	e	uma	farmacêutica.

Assim,	 a	 simplificação	 e	mesmo	 a	 tradução	 para	 linguagem	 leiga	 de	 termos	
técnico-científicos	empregados	pelos	peritos	médico-legistas	pelo	Promotor	de	Justiça	
quando	da	apresentação	do	laudo	pericial	revela-se	imprescindível.

3.2	QUESTIONÁRIO	E	RESPOSTAS	DOS	JURADOS:

Como primeiro	questionamento,	perguntou-se	aos	jurados	“O quanto a prova 
pericial influenciou na formação do seu convencimento?”.	Do	total,	55,17%	dos	jurados	
responderam	que	a	prova	pericial	influenciou	muito	e	foi	decisiva	para	formarem	suas	
convicções.	 Já	 44,82%	 dos	 jurados	 afirmaram	 que	 a	 prova	 pericial	 influenciou	 que	
mas	levaram	em	consideração	com	as	outras	provas.	Importa	destacar	que	a	terceira	
(“Influenciou muito pouco”)	e	quarta	(“Não influenciou”)	opções	não	foram	marcadas	
por	nenhum	dos	Jurados.

Destarte,	conclui-se	que	a	prova	pericial	para	os	 Jurados	 influencia	de	 forma	
decisiva	 ou,	 pelo	 menos,	 parcialmente	 na	 formação	 de	 suas	 convicções.	 De	 fato,	
nenhum	dos	jurados	optou	por	afirmar	que	aquela	influencia	muito	pouco	ou	em	nada	
o	faz,	denotando,	portanto,	a	relevância	que	esse	meio	de	prova	deve	ter	no	âmbito	do	
Tribunal	do	Júri.

Quanto	 ao	 segundo	 questionamento,	 perguntou-se	 aos	 jurados	 “O(a) 
Promotor(a) de Justiça mostrou-lhe, leu ou de outra forma utilizou a prova pericial?”.	Do	
total,	89,65%	dos	jurados	responderam	que	o	Promotor(a)	mostrou	e	utilizou	por	uma	
quantidade	de	tempo	que	considerei	razoável	e	satisfatória,	indicando	como	tempo	de	
utilização	da	prova	desde	05	 (cinco)	a	15	 (quinze)	minutos,	em	casos	 concretos	mais	
simples,	 até	 01	 (uma)	 hora,	 nos	mais	 complexos.	 Importa	 destacar	 que	 10,34%	 dos	
jurados	 afirmaram	 que	 o	 Promotor(a)	mostrou-lhe,	 leu	 ou	 de	 outra	 forma	 utilizou	 a	
prova	pericial,	mas	por	pouco	tempo.

Destarte,	percebe-se	que,	pelo	menos,	em	situações	mais	simples	nas	quais,	
possivelmente,	há	uma	única	prova	pericial	de	fácil	abordagem,	exempli gratia,	um	exame	
de	necrópsia	com	um	único	ferimento	por	arma	branca,	deve	o	Promotor	dedicar,	pelo	
menos,	de	05	(cinco)	a	15	(quinze)	minutos	no	exame	e	abordagem	da	prova	pericial,	
sendo	necessário	maior	tempo	em	casos	mais	complexos.

Em	 relação	 ao	 terceiro	 questionamento,	 perguntou-se	 aos	 jurados	 “Você 
entendeu a explicação do laudo pericial pelo(a) Promotor(a)?”	 Todos	 responderam	
afirmativamente	 a	 pergunta	 o	 que	 demonstra	 o	 preparo	 e	 esmero	 com	 o	 qual	 os	
Promotores(as)	se	dedicam	ao	estudo	e	apresentação	dos	laudos	periciais.

Entrementes,	tão	ou	mais	importante	do	que	explicar	a	prova	pericial	é	captar	o	
convencimento	dos	jurados,	de	modo	que	não	basta	explicar	com	proficiência	os	laudos	
periciais,	mas	 utilizá-los	 de	 forma	 eficaz	 para	 influenciar	 a	 formação	 da	 decisão	 dos	
jurados.

No quarto	 questionamento,	 perguntou-se	 aos	 jurados	 “O(a) Advogado(a) 
mostrou-lhe, leu ou de outra forma utilizou a prova pericial?”.	Um	total	de	55,17%	dos	
jurados	responderam	que	os	advogados(as)	mostraram	e	utilizaram	as	provas	periciais	
por	 uma	 quantidade	 de	 tempo	 que	 considerei	 razoável	 e	 satisfatória.	 Já	 31,03%	
afirmaram	que	mostraram,	mas	por	pouco	tempo,	indicando	como	apenas	02	(dois)	
minutos	tal	período.	Ainda	13,79%	responderam	que	os	advogados(as)	não	mostraram	
as	provas	periciais.

Quanto	ao	quinto	questionamento,	perguntou-se	aos	jurados	“Você entendeu 
a explicação do laudo pericial pelo(a) Advogado(a)?”.	A	grande	maioria,	ou	seja,	82,75%	
responderam	que	entenderam	as	explicações,	ao	passo	que	17,4%	afirmaram	que	não	
entenderam	ou	que	a	explicação	foi	confusa.

No	que	tange	ao	sexto	questionamento,	perguntou-se	aos	 jurados	“Você leu 
o laudo pericial existente no processo?”,	menos	da	metade,	a	saber	41,37%,	leram	os	
laudos	periciais.	Assim,	a	maioria	dos	jurados,	isto	é	58,62%,	não	lê	os	laudos	periciais,	
possivelmente	devido	à	dificuldade	de	compreensão	da	linguagem	técnica.

Nessa	 esteira,	 recomenda-se	 aos	 Promotores(as)	 que	 mais	 importante	 do	
que	retirar	cópias	dos	laudos	e	entregá-las	para	os	jurados	é	destacar	os	trechos	mais	
importantes	para	serem	lidos	pelos	jurados,	sobretudo	em	laudos	extensos	ou	de	difícil	
compreensão,	vez	que	a	maioria	dos	jurados	simplesmente	não	lê	os	laudos.

O sétimo	questionamento	foi	formulado	da	seguinte	forma	“Caso tenha lido o 
laudo pericial, você não entendeu algum ponto, palavra ou expressão? Qual?”.

Como	 a	 maioria	 dos	 jurados,	 como	 visto	 acima	 em	 relação	 ao	 sexto	
questionamento,	 não	 leu	 os	 laudos	 periciais,	 esta	 pergunta	 ficou	 geralmente	 sem	
resposta,	sendo	que	os	que	responderam	foram	vagos,	afirmando	“claro”,	“sim”,	“não”	
ou	“entendi”	o	que	revela,	aparentemente,	que,	de	fato,	o	jurado	leu	o	laudo	de	forma	
desinteressada	ou	não	o	leu.

Já	no	oitavo	questionamento,	perguntou-se	aos	jurados	“No seu entendimento, 
o perito que elabora o laudo pericial é um(a)”.	A	maioria,	58,62%,	respondeu	“servidor 
público auxiliar da Justiça”,	ao	passo	que	37,93%	afirmou	que	o	perito	é	um “funcionário 
da Promotoria de Justiça”	e,	por	fim,	6,89%	entendeu	que	o	perito	é	um	“profissional 
contratado pela Defesa”.

Destarte,	propõe-se	que	os	Promotores(as)	deixem	claro	nas	sessões	do	Tribunal	
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do	 Júri,	 como	 importante	 ferramenta	 argumentativa,	 que	 os	 peritos	 são	 servidores	
públicos	auxiliares	da	Justiça	e	não	funcionários	das	Promotorias	de	Justiças,	ressaltando	
a	sua	independência	e	imparcialidade.

Nesse	sentido,	estabelece	a	doutrina	de	Genival	Veloso	de	França	que:

“A	perícia,	segundo	seu	modo	de	realizar-se,	pode	ser	sobre	o	fato	a	
analisar	(peritia percipiendi)	ou	sobre	uma	perícia	já	realizada	(pericia 
deducendi),	 o	que	para	alguns	 constitui-se	em	um	Parecer.	Assim,	 a	
pericia percipiendi	 é	 aquela	 procedida	 sobre	 fatos	 cuja	 avaliação	 é	
feita	baseada	em	alterações	ou	perturbações	produzidas	por	doença	
ou,	 mais	 comumente,	 pelas	 diversas	 energias	 causadoras	 do	 dano.	
Ou	seja,	pericia percipiendi	é	aquela	em	que	o	perito	é	chamado	para	
conferir	técnica	e	cientificamente	um	fato	sob	uma	óptica	quantitativa	
e	qualitativa.	[…]	

Todavia,	tanto	na	peritia percipiendi como na deducendi	existe	o	que	
se	chama	de	parte objecti e parte subjecti.	A	parte	objetiva	é	aquela	
representada	 pelas	 alterações	 ou	 perturbações	 encontradas	 nas	
lesões.	Estas,	é	claro,	como	estão	baseadas	em	elementos	palpáveis	ou	
mensuráveis,	vistos	por	todos,	não	podem	mudar.	Essa	parte	é	realçada	
na	descrição.	No	entanto,	a	avaliação	dos	elementos	da	parte objecti 
pode	levar,	no	seu	conjunto,	a	raciocínios	divergentes	e	contraditórios,	
como,	 por	 exemplo,	 em	 se	 determinar	 a	 causa	 jurídica	 de	 morte	
(homicídio,	 suicídio	 ou	 acidente),	 e	 onde	 possam	 surgir	 conceitos	
e	 teorias	 discordantes.	 Essa	 parte subjecti	 é	 sempre	 valorizada	 na	
discussão.	

A	finalidade	da	perícia	é	produzir	a	prova,	e	a	prova	não	é	outra	coisa	
senão	o	elemento	demonstrativo	do	fato.”13

Com	efeito,	o	entendimento,	por	parte	considerável	dos	jurados,	que	os	peritos	
são	profissionais	 contratados	 a	 serviço	do	Ministério	 Público	pode	 gerar	 a	 conclusão	
equivocada	de	que	aqueles	tendem	a	favorecer	o	parquet na	elaboração	dos	laudos.

Em	 continuidade,	 como	 nono	 questionamento,	 perguntou-se	 aos	 jurados	
“O laudo pericial é uma prova do processo que:”.	Para	a	maioria,	89,65%,	 interessa	à	
Promotoria	 e	 à	Defesa.	 Por	 outro	 lado,	 10,34%	dos	 jurados	 afirmaram	que	 interessa	
apenas	à	Promotoria	de	Justiça,	sendo	que	nenhum	dos	jurados	respondeu	que	interessa	
exclusivamente	à	Defesa.

Novamente	aqui	deve	se	ressaltar	que	o	laudo	pericial	constitui	ferramenta	que	
deve	ser	de	grande	utilidade	para	ambas	as	partes,	não	apenas	ao	Ministério	Público,	
para	revelar	a	realidade	dos	fatos,	especialmente	dada	a	imparcialidade	do	perito.

13		FRANÇA,	Genival	Veloso	de.	Medicina Legal.	10.	ed.	São	Paulo:	Grupo	Gen;	Rio	de	Janeiro:	Guanabara	Koogan,	
2014,	p.	44-45.

Como décimo	 questionamento,	 perguntou-se	 aos	 jurados	 acerca	 das	
conclusões	 do	 perito	 no	 laudo,	 sendo	 que	 79,31%	 afirmaram	que	 são	 imparciais,	 ao	
passo	que	31,03%	responderam	que	as	conclusões	pendem	para	a	acusação.	Assim,	há,	
novamente,	um	entendimento	equivocado	por	percentual	significativo	dos	jurados	de	
que	o	perito	é	um	profissional	que	emprega	o	conhecimento	técnico-científico	a	serviço	
da	acusação.	Ou	seja,	que	não	atua	de	forma	imparcial.

Tal	celeuma	deve	ser	dirimida,	esclarecida	e	combatida	pelos	Promotores(as)	
de	Justiça	no	plenário	do	Tribunal	do	Júri,	os	quais	devem	deixar	claro	a	imparcialidade	
com	a	qual	o	perito	labora.

Em	 relação	 ao	décimo	 primeiro	 questionamento,	 perguntou-se	 aos	 jurados	
“Laudo de necrópsia, laudo de levantamento de local e laudo de lesões corporais são:”. 
Do	total,	17,24%	responderam	que	tais	expressões	são	nomes	de	uma	mesma	perícia.	Já	
62,06%	afirmaram	que	são	provas	periciais	distintas.	Por	fim	10,34%	disseram	que	não	
sabem	diferenciar	entre	um	e	outro	e	10,34%	respondeu	“não faço ideia do que sejam”.

Assim,	quase	a	metade	dos	jurados	confunde	os	laudos	periciais	de	necrópsia,	
de	levantamento	de	local	e	de	lesões	corporais.	Conclui-se	neste	ponto,	portanto,	que	
é	indispensável	a	preparação	pelo	Promotor	de	Justiça	quando	houver	uma	pluralidade	
de	 laudos	 periciais	 acostados	 ao	 processo	 para:	 primeiro,	 explicar	 aos	 jurados	 que	
cada	 laudo	 pericial	 possui	 um	 objeto	 claro	 sobre	 o	 qual	 o	 perito	 examina	 um	 dado	
da	 realidade	 fenomênica	 e	 emprega	o	 conhecimento	 científico	na	 elaboração	de	um	
laudo;	 segundo,	 o	 conjunto	desses	 laudos	periciais	 deve	 ser	 exposto	de	modo	 claro,	
sendo	responsabilidade	do	Promotor(a)	de	Justiça	expor	aos	membros	do	Conselho	de	
Sentença	as	conclusões	dos	peritos,	muitas	vezes	realocando	termos	técnico-científicos	
para	uma	linguagem	mais	clara.

Tanto	o	é	que	Guilherme	de	Souza	Nucci	 recomenda	em	sua	obra	arrolar	os	
peritos	 como	 testemunhas14,	 o	 que,	 infelizmente,	 nem	 sempre	 é	 possível,	 sobretudo	
considerando	a	realidade	de	Comarcas	menores	do	interior	paranaense.

No décimo	segundo	questionamento,	perguntou-se	aos	jurados	“O que você 
achou mais importante no julgamento”,	 tendo	 96,55%	 respondido	 que	 as	 provas	
e	 a	 argumentação	 são	 igualmente	 importantes	 e	 apenas	 3,44%	 afirmado	 que	 a	 
argumentação	e	a	retórica	do	Promotor(a)	é	mais	importante	que	as	provas	dos	autos.

Destarte,	esclarece-se	que,	para	os	jurados,	tão	importante	quanto	a	utilização	
dos	 meios	 de	 prova	 que	 constam	 dos	 autos,	 é	 a	 argumentação	 empreendida	 pelos	
Promotores(as)	de	Justiça.		Assim,	os	membros	do	Ministério	Público	devem	se	dedicar	
não	apenas	ao	estudo	e	aprofundamento	do	processo	ou	da	dogmática	penal	e	processual	

14		“[…]	torna-se	interessante	arrolar	o	perito	para	ser	ouvido	em	plenário,	podendo	explicar	aos	jurados,	com	maior	
simplicidade,	os	termos	técnicos	utilizados	para	constatar	ser	o	acusado	imputável,	semi-imputável	ou	inimputável.”	
(NUCCI,	Guilherme	de	Souza.	Tribunal	do	júri.	6.	ed.	rev.,	atual.	e	ampl.	Rio	de	Janeiro:	Forense,	2015,	p.	212)
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penal,	mas	de	igual	modo	de	técnicas	de	argumentação	e	retórica.

Deveras,	conforme	afirma	Robert	Alexy,	referindo-se	à	teoria	do	consenso	de	
Jürgen	Habermas:

“A	justificação	de	uma	afirmação,	portanto,	não	deve	mais	depender	
da	 verdade	do	que	é	 afirmado,	 como	 se	 supunha	 tradicionalmente,	
porém,	ao	contrário,	a	verdade	do	que	está	sendo	afirmado	depende	
da	justificação	da	afirmação.”15

Ademais,	a	própria	ciência	da	medicina	legal	envereda	por	caminhos	além	do	
mero visum et repertum	 que,	 tradicionalmente,	embasa	atividade	dos	peritos.	Nesse	
sentido:

“Repetimos	o	que	foi	dito:	hoje	a	missão	da	perícia	não	é	apenas	a	de	
“ver	e	relatar”,	traduzida	pelo	velho	dogma	do	visum	et	repertum.	É	
muito	mais.	É	também	discutir,	fundamentar	e	até	deduzir,	se	preciso	
for,	no	sentido	de	que	a	busca	da	verdade	seja	feita	por	um	modelo	de	
persuasão	mais	ampliado,	principalmente	quando	algumas	evidências	
são	indicadoras	ou	sugestivas	da	existência	de	determinados	fatos.”16

Por	 derradeiro,	 o	 último	 questionamento	 formulado	 aos	 jurados	 foi	 “Qual 
prova você achou mais importante no julgamento”.	Em	resposta,	68,96%	dos	 jurados	
afirmaram	que	todas	as	provas	foram	igualmente	importantes.	Já	13,79%	considerara,	
como	mais	 importante	a	versão	do(s)	acusado(s)	prestada	durante	o	 interrogatório	e	
17,34%	a	prova	pericial.	Mister	destacar	que	nenhum	dos	jurados	entendeu	como	mais	
importante	a	prova	testemunhal.

Nesse	sentido,	a	lição	de	Aury	Lopes	Júnior:

“Assim,	 nenhuma	 dúvida	 temos	 do	 valor	 do	 conhecimento	
científico,	 mas	 não	 há	 que	 endeusá-lo	 com	 o	 absolutismo,	 pois	
mesmo	 o	 saber	 científico	 é	 relativo	 e	 possui	 prazo	 de	 validade.	
Dizemos	isso	para,	desde	logo,	advertir	que	não	existe	“a	rainha	das	
provas”	no	processo	penal,	e	muito	menos	o	é	a	prova	pericial.	 
Uma	prova	pericial	demonstra	apenas	um	grau	–	maior	ou	menor	–	de	
probabilidade	de	um	aspecto	do	delito,	que	não	se	confunde	com	a	
prova	de	toda	complexidade	que	envolve	o	fato.”17

Em	suma,	foram	as	elucidações,	obviamente	parciais,	possíveis	com	o	presente	
trabalho.	Posto	isso,	adentra-se	às	conclusões	do	produto	institucional.

15		ALEXY,	Robert.	Teoria da argumentação jurídica.	São	Paulo:	Landy	Editora,	2001,	p.	93

16		FRANÇA,	op	cit.,	p.	52.

17		LOPES	JÚNIOR,	Aury.	Direito processual penal. 13.	ed.	São	Paulo:	Saraiva,	2016,	p.	320.

4 CONCLUSÃO

Como	 visto,	 o	 trabalho	 sob	 exame	 partiu	 do	 pressuposto	 que,	 dentre	 os	
desafios	do	Promotor	de	Justiça,	sobretudo	em	início	de	carreira,	o	Tribunal	do	Júri,	
sobretudo	 pelas	 nuances	 e	 particularidades	 que	 individualizam	 este	 procedimento	
dentre	todos	os	outros	que	permeiam	o	ordenamento	pátrio,	se	encontra	como	um	
dos	mais	gravosos.

Destarte,	 no	 intuito	 de	 colaborar,	 ainda	 que	 pontualmente,	 com	 as	
adversidades	 que	 o	 representante	 do	 Ministério	 Público	 encontra	 naquela	 seara,	
propôs-se	neste	trabalho	de	conclusão	de	curso	de	formação	do	cargo	de	Promotor	
Substituto	 do	Ministério	 Público	 do	 Estado	 do	 Paraná	 abordar	 a	 questão	 da	 prova	
pericial	no	âmbito	do	procedimento	do	Tribunal	do	Júri,	em	especial	sobre	a	influência	
daquela	na	formação	do	convencimento	dos	 jurados	e	como	poder-se-ia	trabalhá-la	
com	maior	proficiência	durante	o	julgamento	em	plenário.

Como	 visto,	 feita	 pesquisa	 de	 campo,	 na	 qual	 foram	 ouvidos	 29	 (vinte	 e	
nove)	 jurados,	 com	 a	 explanação	 daqueles	 e	 sua	 percepção	 sobre	 a	 prova	 pericial,	
foram	 possíveis	 algumas	 conclusões	 as	 quais,	mormente	 pelo	 número	 reduzido	 da	
amostragem,	não	podem,	por	óbvio,	serem	consideradas	como	verdades	peremptórias	
e	absolutas.	Entrementes,	se	por	um	lado	assim	não	o	podem	ser,	decerto	que	sobre	
outro	viés	não	devem	ser	ignoradas.

Destarte,	são	conclusões	percebidas	a	partir	dos	resultados	desta	pesquisa,	
bem	como	sugestões	aos	Promotores	de	Justiça	do	Tribunal	do	Júri:

1.	 Conclui-se	 que	 a	 prova	 pericial,	 é	 decisiva	 para	 que	 os	 Jurados	 formem	
suas	convicções.	De	fato,	nenhum	dos	jurados	optou	por	afirmar	que	aquela	influencia	
muito	pouco	ou	não	influencia	de	modo	algum	suas	convicções,	denotando,	portanto,	
a	relevância	deste	meio	de	prova	deve	no	âmbito	do	Tribunal	do	Júri.

2.	Deve	o	Promotor	dedicar,	pelo	menos,	de	05	(cinco)	a	15	(quinze)	minutos	
no	exame	e	abordagem	da	prova	pericial,	 sendo	necessário	maior	 tempo	em	casos	
mais	complexos.

3.	Mais	 importante	 do	 que	 retirar	 cópias	 dos	 laudos	 e	 entregá-las	 para	 os	
jurados	 é	 destacar	 os	 trechos	 mais	 importantes	 para	 serem	 lidos	 pelos	 jurados,	
sobretudo	 em	 laudos	 extensos	 ou	 de	 difícil	 compreensão,	 vez	 que	 a	 maioria	 dos	
jurados	simplesmente	não	lê	os	laudos.

4.	Propõe-se	que	os	Promotores(as)	deixem	claro	nas	sessões	do	Tribunal	do	
Júri,	como	importante	ferramente	argumentativa,	que	os	peritos	são	servidores	públicos	
auxiliares	da	Justiça	e	não	funcionários	das	Promotorias	de	Justiças,	ressaltando	a	sua	
independência	e	imparcialidade.
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5.	 Quase	 metade	 dos	 jurados	 confunde	 os	 laudos	 periciais,	 portanto,	 é	
imprescindível	a	preparação	pelo	Promotor	de	Justiça	quando	houver	uma	pluralidade	de	
laudos	periciais	acostados	ao	processo	para:	primeiro,	ressaltar	que	cada	laudo	pericial	
possui	um	objeto	claro	sobre	o	qual	o	perito	examina	um	dado	da	realidade	fenomênica	
e	emprega	o	conhecimento	científico	na	elaboração	de	um	parecer;	segundo,	o	conjunto	
desses	 laudos	 periciais	 deve	 ser	 exposto	 de	modo	 claro,	 sendo	 responsabilidade	 do	
Promotor(a)	de	 Justiça	expor	e	esclarecer	aos	membros	do	Conselho	de	Sentença	as	
conclusões	dos	peritos,	muitas	 vezes	 realocando	 termos	 técnico-científicos	para	uma	
linguagem	mais	clara.

6.	Tão	importante	quanto	a	utilização	dos	meios	de	prova	que	constam	dos	autos,	
é	a	argumentação	empreendida	pelos	Promotores(as)	de	 Justiça.	Assim,	os	membros	
do	Ministério	Público	devem	se	dedicar	não	apenas	ao	estudo	e	aprofundamento	do	
processo	ou	da	dogmática	penal	e	processual	penal,	mas	de	igual	modo	de	técnicas	de	
argumentação	e	retórica.
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A PROMOÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA 
CONSCIENTIZAÇÃO DA SOCIEDADE ACERCA DA 
RESPONSABILIDADE INFRACIONAL

Josmaico Gesteira Pedroso
Promotor Substituto do Ministério 

Público do Estado do Paraná 

SUMÁRIO:	 1	 Delimitação	 do	 problema;	 	 2	 Justificativa;	 3	 Objetivo;	 	 4	 Introdução;	 
5	A	inimputabilidade	dos	menores	de	18	anos	de	idade	e	as	medidas	socioeducativas;	
6	 Funções	 das	 Penas	 e	 das	 Medidas	 Socioeducativas;	 7	 Propostas	 de	 Redução	 da	
Maioridade	Penal;	8	Mecanismos	de	que	dispõe	o	Ministério	Público	para	conscientizar	
a	sociedade	acerca	da	responsabilidade	estatutária;	9	Conclusão.	

RESUMO:	 A	 atuação	 prática	 desperta	 o	 membro	 do	 Ministério	 Público	 acerca	 da	
necessidade	 de	 práticas	 eficientes	 no	 âmbito	 da	 infância	 e	 juventude,	 porque,	 em	
verdade,	 as	 crianças	 e	 adolescentes	 envolvidos	 em	 atos	 infracionais	 costumam	 se	
transformar	 em	 criminosos	 após	 alcançar	 a	 maioridade.	 Dentre	 essas	 práticas,	 a	
conscientização	da	sociedade	sobre	as	consequências	da	prática	de	atos	infracionais	
pode	 ensejar	 a	 sensação	 de	 segurança	 jurídica	 e	 frear	 o	 senso	 comum,	 que	 clama	
pela	redução	da	 idade	penal.	É	oportuno	recorrer	aos	mecanismos	de	que	dispõe	o	
Ministério	Público	para	buscar	essa	conscientização.

1 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

	 A	 imputabilidade	se	confunde	com	 impunidade?	A	sociedade	ressente-se	de	
segurança	 jurídica	 quanto	 ao	 tratamento	 dispensado	 ao	 adolescente	 infrator?	 Há	
mecanismos	à	disposição	do	Ministério	Público	para	promover	a	sensação	de	segurança	
jurídica?

2 JUSTIFICATIVA

	 A	importância	da	abordagem	das	medidas	socioeducativas	e	de	suas	finalidades	
junto	à	sociedade,	eis	que	a	sensação	de	insegurança	jurídica	pode	ensejar	regressos	
no	campo	legislativo	e,	também,	no	controle	social.

94
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3 OBJETIVO

	 Alertar	 os	membros	 do	Ministério	 Público	 acerca	 da	 necessidade	 de	 debater	
os	temas	relativos	ao	Direito	Infracional	–	especialmente	os	que	relacionam-se	com	as	
medidas	socioeducativas	e	suas	funções	–	junto	à	sociedade,	para	que	a	ideia	disseminada	
no	senso	comum	no	sentido	de	que	imputabilidade	significa	impunidade	seja	aos	poucos	
enfraquecida	e,	assim,	a	sensação	de	segurança	jurídica	se	acentue.

4 INTRODUÇÃO

No	 exercício	 das	 funções	 de	 Promotor	 de	 Justiça	 perante	 a	 sociedade	
(professores,	 alunos,	 etc.)	 notou-se	 que	 a	maioria	 dos	munícipes	 ou	 entende	que	 as	
sanções	atribuídas	aos	adolescentes	são	ínfimas	ou	acredita	que	o	adolescente	infrator	
não	é	responsabilizado	por	seus	atos.

De	fato,	essa	é	uma	preocupação	da	sociedade,	que	se	sente	vulnerável	diante	
dos	atos	ilícitos	cometidos	por	adolescentes.	Não	por	outra	razão	ganha	ainda	mais	fôlego	
o	movimento	vocacionado	a	reduzir	a	maioridade	penal.	Já	se	propõe,	alternativamente,	
a	redução	da	maioridade	para	alguns	crimes	considerados	mais	graves.

Por	 outro	 lado,	 nota-se	 a	 timidez	 daqueles	 que,	 no	 âmbito	 da	 sociedade	 e	
perante	o	Poder	Judiciário,	atuam	na	área	infracional,	porquanto	não	se	esforçam	para	
conscientizar	a	população	acerca	das	consequências	dos	atos	infracionais.

Por	 essa	 razão,	 o	 discurso	 do	 senso	 comum,	 que	 clama	 pela	 redução	 da	
maioridade	penal,	encontra	cada	vez	mais	eco	e	tende	a	lograr	a	alteração	da	normativa	
vigente.

O	 adolescente	 que,	 de	 qualquer	 modo,	 concorre	 para	 a	 prática	 de	 um	 ato	
infracional	análogo	a	crime	está	sujeito	às	medidas	socioeducativas	que,	embora	não	se	
enquadrem	no	conceito	de	pena,	ensejam	sérios	reflexos	na	liberdade.

Em	 verdade,	 o	 adolescente	 que	 incorre	 em	 conduta	 análoga	 a	 crime	 pode	
receber	uma	medida	socioeducativa	mais	rigorosa	do	que	a	pena	que	lhe	seria	cominada,	
como,	por	exemplo,	no	caso	em	que	o	Código	Penal	comina	pena	em	regime	semiaberto	
a	 condutas	 violentas	 (roubo	 e	 lesão	 corporal	 grave),	 as	 quais,	 no	 âmbito	 infracional,	
podem	sujeitar	o	infrator	à	internação.

As	pessoas	que	se	embasam	no	senso	comum	não	enxergam	a	ineficiência	das	
normas	penais	e	estatutárias,	que	sofrem	de	crise	de	implementação,	e	desconhecem	
que	o	 sistema	penitenciário	 é	 contraproducente	 ao	desenvolvimento	psicoemocional	
dos	adolescentes.

Esse	 debate	 acerca	 do	 paralelo	 sistema	 sancionatório	 no	 âmbito	 infracional	
deve	 ser	 estimulado	 pelo	Ministério	 Público	 em	 sua	 atuação	 institucional,	 para	 que	
a	 sociedade	 conheça	 o	 rigor	 das	 medidas	 socioeducativas	 a	 que	 estão	 sujeitos	 os	
adolescentes.

As	medidas	 socioeducativas	 exercem	 funções	 relevantes	 para	 a	 organização	
social,	no	que	não	se	diferem	das	penas.	Ao	fim	e	ao	cabo,	o	Direito	Penal	e	o	Direito	
Infracional	guardam	similitude,	embora	não	se	confundam.

Assim	como	ocorre	no	âmbito	do	Direito	Penal,	a	impunidade	no	contexto	do	
Direito	Infracional	provoca	insegurança	na	sociedade,	que	busca	maior	rigor	na	sanção	
e,	ainda,	a	justiça	privada.

Portanto,	 o	Ministério	 Público	 deve,	 sempre,	 atentar-se	 para	 a	 necessidade	
imperiosa	de	atuar	na	área	da	 infância	voltando	os	olhares	para	a	conscientização	da	
sociedade	sobre	as	consequências	dos	atos	ilícitos.	É	bem	verdade	que,	mesmo	ciente	
das	 consequências	 de	 seus	 atos,	 os	 adolescentes	 continuarão	 a	 delinquir.	 Contudo,	
uma	sociedade	ciente	de	que	os	adolescentes	serão	sancionados	provavelmente	não	se	
ocupará	com	afinco	em	promover	mudanças	nas	legislações	a	fim	de	reduzir	a	maioridade	
penal.

A	 realidade	 do	 Estado	 Paraná	 –	 de	 estabelecimentos	 penais	 superlotados	 e	
povoados	por	organizações	criminosas	–	deve	suscitar	ainda	mais	a	atenção	acerca	da	
importância	de	manter	 a	maioridade	penal	 aos	 18	 anos	 e	de	 intensificar	os	 esforços	
institucionais	 para	 promover	 políticas	 públicas	 capazes	 de	 incutir	 na	 sociedade	 a	
consciência	de	que,	quer	adulto,	quer	adolescente,	aquele	que	infringe	as	normas	não	se	
alforria	em	razão	da	tenra	idade	da	responsabilidade	e	estará	sujeito	a	uma	justa	sanção.

5 A INIMPUTABILIDADE DOS MENORES DE 18 ANOS DE IDADE E AS MEDIDAS 
SOCIOEDUCATIVAS

Nos	 termos	 do	 art.	 27	 do	 Código	 Penal,	 os menores de 18 (dezoito) anos 
são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação 
especial.

No	 art.	 26	 do	 Código	 Penal,	 o	 legislador	 adotou	 uma	 fórmula	 mista	
(biopsicológica)	 para	 excluir	 a	 culpabilidade,	 ao	 exigir	 não	 só	 doença	 mental	 ou	
desenvolvimento	mental	 incompleto	ou	 retardado	 (critério	biológico),	mas	 também	
a	incapacidade	para,	ao	tempo	do	crime,	conhecer	o	caráter	ilícito	do	fato	e	de	agir	
conforme	esse	conhecimento	(critério	psicológico),	em	razão	da	anomalia	psíquica.

Noutro	viés,	no	que	toca	à	maioridade	penal,	por	política	criminal,	adotou-
se	uma	fórmula	exclusivamente	biológica.	Isto	é,	conhecendo	ou	não	o	caráter	ilícito	
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do	 fato	e	capaz	ou	não	determinar-se,	 todo	aquele	que	tiver	menos	de	18	anos	de	
idade	será	considerado	inimputável.	Em	verdade,	imaturas	são	apenas	as	crianças	(até	
alcançarem	12	anos	de	idade),	mas	o	Legislador	Constituinte	também	inclui	dentre	os	
inimputáveis,	por	conveniência	política,	aqueles	que	tem	entre	12	e	18	anos	de	idade.

Nesse	sentido,	Nelson	Hungria	refere	que	este preceito resulta menos de um 
postulado de psicologia científica do que de um critério de política criminal. O autor, 
antes mesmo da consagração da doutrina da proteção integral, já pontuava: ao invés 
de assinalar o adolescente transviado com o ferrete de uma condenação penal, que 
arruinará, talvez irremediavelmente, sua existência inteira, é preferível, sem dúvida, 
tentar corrigi-lo por métodos pedagógicos, prevenindo a sua recaída no malefício1.

Como	inimputável,	não	se	imputará	ao	adolescente	a	responsabilidade	penal	
e,	por	consequência,	não	estará	sujeito	às	penas	previstas	no	Código	Penal,	ainda	que	
emancipado	ou	que,	por	perícia,	se	prove	sua	maturidade.	É	que	para	o	legislador	é	
desinfluente	a	maior	ou	menor	maturidade	psíquica	do	adolescente.	Por	presunção	
absoluta,	irrogou-se	incapaz	no	âmbito	penal	todo	aquele	que	é	definido	como	criança	
ou	adolescente.			

Contudo,	o	Código	Penal	não	declarou	a	 irresponsabilidade	do	adolescente	
(aquele	 que	 tem	entre	 12	 e	 18	 anos	 de	 idade),	 porque	 expressamente	definiu	 que	
estará	 sujeito	 às	 normas	 estabelecidas	 na	 legislação	 especial,	 ou	 seja,	 no	 Estatuto	
da	 Criança	 e	 do	 Adolescente,	 que	 define	 medidas	 socioeducativas	 como	 sanções.	
Trata-se	de	um	regime	sancionatório	com	características	específicas,	aplicável	a	todo	
adolescente	que	supere	os	12	anos	de	 idade	e	 tenha	concorrido	para	uma	conduta	
prevista	em	lei	como	criminosa.

A	 idade	 de	 18	 anos,	 nas	 palavras	 de	 Francisco	 de	Assis	 Toledo,	 não	 traduz	
um	marco	preciso	do	advento	da	capacidade,	mas	um	 limite	 razoável	de	 tolerância	
(recomendado	pelo	Seminário	Europeu	de	Assistência	Social	das	Nações	Unidas,	de	
1949,	em	Paris2),	tanto	que	a	maioria	dos	países	ficam	em	torno	dele3.

Mas	 qual	 seria	 o	 fundamento	 para	 declarar	 a	 irresponsabilidade	 penal	 do	
adolescente?	 A	 resposta	 é	 a	 personalidade	 ainda	 em	 formação	 dos	 adolescentes,	
que	 passam	 por	 um	 período	 de	mudança	 retratado	 em	 seu	 comportamento.	 Esse	
paradigma,	corolário	da	doutrina	da	proteção	 integral,	confere	autonomia	científica	
ao	Direito	Infracional,	recortando-o	dos	demais	ramos	do	direito,	inclusive	do	Direito	
Penal.

1		Hungria,	Nelson.	Comentários ao Código Penal, Vol. 1, Tomo II. Rio	de	Janeiro:	Ed.	Forense,	1978,	p.	359.

2		Segue,	como	anexo,	tabela	com	dados	comparativos	acerca	da	maioridade	penal	em	vários	países,	obtidos	no	sítio	
eletrônico	http://www.crianca.mppr.mp.br/pagina-323.html

3		Toledo,	Francisco	de	Assis.	Princípios Básicos de Direito Penal,	5ª	Edição.	São	Paulo:	Saraiva,	1994,	p	320.

O	doutrinador	Francisco	de	Assis	Toledo	pontua	que

Ninguém,	ao	nascer,	traz	insculpidas	no	espírito	as	regras	precisas	do	
comportamento	lícito.	É	necessário,	pois,	aprendê-las.	Por	isso	mesmo,	
o	 crime	 é	 um	 fenômeno	 cultural.	 Aquilo	 que	 seria	 absolutamente	
normal	em	uma	ilha	deserta,	para	um	indivíduo	isolado	(apanhar	frutas	
de	qualquer	árvore,	apossar-se	de	tudo	que	lhe	aprouvesse,	destruir	o	
que	se	lhe	apresentasse	como	hostil	ou	desagradável	etc.),	pode	ser	um	
grave	crime	na	vida	em	sociedade.	Ora,	a	criança	é	um	ser	inicialmente	
ilhado.	Precisar	ver	e	aprender	para	que	possa	“bem	comportar-se”	no	
interior	da	comunidade	que	brevemente	irá	impor-lhe	desde	a	forma	
correta	de	mastigar,	de	vestir-se,	até	o	modo	de	comportar-se	perante	
as	coisas	e	as	pessoas.	É,	na	verdade,	um	duro	aprendizado	esse	de	
ter	que	conter	apetites	e	impulsos	naturais	diante	de	certas	regras	ou	
normas	de	conduta	impostas	de	fora.	E	não	se	deve	esquecer	que	até	
mesmo	os	santos	sucumbiram,	por	vezes,	no	curso	desse	aprendizado,	
como	nos	 revela	Santo	Agostinho	no	 relato	do	 furto	das	peras.	Que	
dizer	 dos	 milhares	 de	 pequenos	 seres	 (a	 imensa	 maioria)	 não	 tão	
bem	dotados	ou	predestinados?	Não	é	nada	fácil	abandonar	o	mundo	
mágico	e	livra	da	infância	para,	passando	pela	puberdade,	transformar-
se	no	“homem	razoável”	que,	por	força	de	hábitos,	identifique,	como	
nos	diz	Saint-Exupery,	um	chapéu	no	desenho	de	jibóia	que	engoliu	um	
elefante,	e	que	resita	ao	chamado	das	florestas	virgens	e	das	estrelas,	
para	falar	de	golfe,	de	política	e	de	gravatas	(O	pequeno	príncipe)4.

Outrossim,	o	promotor	de	justiça	Murillo	José	Digiácomo	esclarece:

A	 questão	 do	 discernimento	 [do	 adolescente]	 é	 absolutamente	
irrelevante,	 haja	 vista	 que	 a	 capacidade	 de	 distinguir	 “o	 certo	 do	
errado”	é	encontrada	mesmo	em	crianças	de	menos	de	04	 (quatro)	
anos	de	idade.	A	fixação	da	idade	penal	em	18	(dezoito)	anos	ou	mais	-	
critério	adotado	por	59%	(CINQÜENTA	E	NOVE	POR	CENTO)	dos	países	
do	mundo,	se	deve	não	apenas	a	questões	de	“política	criminal”,	mas	
também	 -	 e	 especialmente,	 em	 razão	 da	 COMPROVAÇÃO	 TÉCNICO/
CIENTÍFICA	 de	 que,	 na	 adolescência,	 onde	 há	 a	 transição	 entre	 a	
infância	 e	 idade	 adulta,	 a	 pessoa	 atravessa	 uma	 fase	 de	 profundas	
transformações	psicossomáticas,	tornando-a	mais	propensa	à	prática	
de	atos	anti-sociais	(não	apenas	crimes,	mas	toda	e	qualquer	forma	de	
manifestar	rebeldia	e	inconformismo	com	regras	e	valores	socialmente	
impostos,	facilmente	identificáveis	pela	forma	de	se	vestir,	colocação	

4		Toledo,	Francisco	de	Assis.	Princípios Básicos de Direito Penal,	5ª	Edição.	São	Paulo:	Saraiva,	1994,	p	320-321.	O	
autor,	citando	Sheldon	Glueck,	acrescenta	que	“contrariamente ao que se tem por vezes sustentado, as investigações 
psiquiátricas e criminológicas sobre as primeiras manifestações do comportamento anti-social da infância evidenciam 
que este não é fruto de aprendizado, mas se verifica naturalmente. O que precisa ser aprendido é o comportamento 
não-delinquente. A criança “não-socializada”, “não-domada”, “não-instruída”, recorre à mentira, à fraude, ao 
subterfúgio, à cólera, ao ódio, ao furto, à agressão, ao ataque e outras formas de comportamento, nas suas primeiras 
tentativas de autoexpressão. Assim, a formação de um caráter amoldado ao respeito à lei é um processo difícil. Não 
é outra, aliás, senão essa, a missão reservada à educação da criança, o que exige, como é óbvio, muita paciência e 
algum tempo”	(Toledo,	Francisco	de	Assis.	Princípios	Básicos	de	Direito	Penal,	5ª	Edição.	São	Paulo:	Saraiva,	1994,	p	
321).
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de	 tatuagens	 e	 “piercings”,	 fumo,	 consumo	 de	 bebidas	 alcoólicas,	
drogas	etc.),	em	especial	quando	o	jovem	se	envolve	com	algum	grupo,	
perante	o	qual	sente	necessidade	de	se	afirmar5.

Na	 mesma	 linha,	 parafraseando	 Francisco	 de	 Assis	 Toledo,	 é	 justamente	
este	processo	de	 formação	da	personalidade	que	 justifica	um	tratamento	especial	ao	
adolescente,	mediante	a	aplicação	da	legislação	especial.	Acrescenta	que

Se	essa	 legislação	estiver	desatualizada	ou	apresentar	deficiências,	a	
questão	é	aprimorá-la	e	não,	como	por	vezes	se	proclama,	reduzirem-
se	os	limites	para	uma	simplista	extensão	do	reconhecidamente	falho	
sistema	 penitenciário	 que	 aí	 está	 aos	 que	 ainda	 se	 encontram	 na	
puberdade,	a	respeito	dos	quais,	por	princípio,	recusamos	admitir	um	
juízo	de	prognose	cético,	definitivo6.

Considerando	que	não	está	imune	de	responsabilidade,	o	adolescente	infrator	
está	sujeito	às	medidas	socioeducativas	previstas	no	art.	112	do	Estatuto	da	Criança	e	
do	Adolescente:

Art.	 112.	 Verificada	 a	 prática	 de	 ato	 infracional,	 a	 autoridade	
competente	poderá	aplicar	ao	adolescente	as	seguintes	medidas:	
I	–	advertência;	 	 	 	 	 	 	
II	-	obrigação	de	reparar	o	dano;	 	 	 	 	
III	-	prestação	de	serviços	à	comunidade;	 	 	 	
IV	-	liberdade	assistida;	 	 	 	 	 	
V	-	inserção	em	regime	de	semi-liberdade;	 	 	 	
VI	-	internação	em	estabelecimento	educacional;	 	 	
VII	-	qualquer	uma	das	previstas	no	art.	101,	I	a	VI.	 	  
§	1º	A	medida	aplicada	ao	adolescente	levará	em	conta	a	sua	capacidade	
de	cumpri-la,	as	circunstâncias	e	a	gravidade	da	infração.	  
§	 2º	 Em	 hipótese	 alguma	 e	 sob	 pretexto	 algum,	 será	 admitida	
a	prestação	de	trabalho	forçado.	 	 	 	 	
§	 3º	 Os	 adolescentes	 portadores	 de	 doença	 ou	 deficiência	 mental	
receberão	tratamento	 individual	e	especializado,	em	 local	adequado	
às	suas	condições.

Apesar	 da	 distinção	 entre	 a	 responsabilidade	 penal	 e	 a	 responsabilidade	
infracional,	há	semelhanças	a	que	a	sociedade	deve	ser	alertada,	para	que	compreenda	
que,	de	fato,	o	adolescente	não	é	irresponsável	perante	ordem	jurídica.

5  In	http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=255	 (Artigo	 intitulado:	Redução 
da idade penal: Solução ou ilusão? Mitos e verdades sobre o tema).

6		Toledo,	Francisco	de	Assis.	Princípios Básicos de Direito Penal,	5ª	Edição.	São	Paulo:	Saraiva,	1994,	p	320-321.

6 FUNÇÕES DAS PENAS E DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

No	Direito	Penal,	o	tema	mais	relevante	é	a	pena.	Embora	a	doutrina	se	ocupe,	
predominantemente,	com	as	teorias	dos	delitos,	as	penas	são	as	armas	de	que	dispõe	
o	Estado	para	reagir	à	prática	criminosa.	É	por	isso	que	este	ramo	do	Direito	recebe	o	
nome de Direito Penal	e	não	de	direito	delitual.

Debruçaram-se	os	autores	sobre	o	tema	das	penas	e	de	suas	funções,	surgindo	
teorias	e	classificações	ao	longo	da	história.

Dentre	essas	teorias,	tem-se	a	absoluta,	que	enxerga	na	pena	uma	retribuição,	
desvincula	de	qualquer	função	social.

Tem-se,	 ainda,	 a	 teoria	 da	 prevenção	 geral,	 que	 atribui	 à	 pena	 a	 função	
de	 reafirmar	 a	 ordem	 jurídica	 violada	 (prevenção	 geral	 positiva)	 e	 de	 desestimular	 a	
sociedade	a	praticar	crimes	(prevenção	geral	negativa).

Por	outro	lado,	concebeu-se	a	prevenção	especial,	segundo	a	qual	a	pena	visa	
ressocializar	 (ou,	 para	 alguns,	 evitar	 a	 degeneração)	 o	 infrator	 (prevenção	 especial	
positiva)	 e,	 ainda,	 neutralizá-lo,	 ao	 retirá-lo	 do	 convívio	 social	 ou	 restringir	 os	 seus	
direitos	(prevenção	especial	negativa).

Ainda	se	debate	se	o	poder	punitivo	do	Estado	tem	por	finalidade:	i)	proteger	
bens	jurídicos;	ii)	tutelar	a	vigência	das	normas;	iii)	controlar	a	sociedade;	ou	iii)	conter	
o	poder	punitivo.

Este	artigo,	contudo,	não	tem	por	espoco	esmiuçar	essas	teorias,	as	quais	foram	
citadas	apenas	para	contextualizá-las	na	ordem	jurídica	brasileira,	que	adota	uma	teoria	
mista	–	assim	como	a	maioria	dos	países	–,	segundo	a	qual	a	pena,	a	um	só	tempo,	tem	
por	finalidade	i)	reprovar	a	ação	criminosa	(teoria	absoluta,	prevista	no	art.	59	do	CP);	
ii)	prevenir	o	crime	(teoria	relativa	da	prevenção	geral,	art.	59	do	CP);	e	iii)	proporcionar	
condições	para	a	harmônica	integração	social	do	condenado	e	do	internado	(teoria	da	
prevenção	especial,	art.	1º	da	Lei	de	Execução	Penal).

Embora	 a	 doutrina	 ressalte	 as	 diferenças	 entre	 o	 Direito	 Penal	 e	 o	 Direito	
Infracional,	não	se	pode	perder	de	vista	que,	em	última	análise,	os	pontos	comuns	são	
inegáveis.	 Contudo,	 ressalte-se,	 há	 semelhanças	 e	 não	 identidade,	 porque	 o	 Direito	
Infracional	pauta-se	pela	doutrina	da	proteção	integral	e	por	seus	consectários	jurídico-
normativos.

A	convergência	é	verificada,	por	exemplo,	na	fonte	comum	do	ato	infracional	
e	do	crime	(a	legislação	penal);	na	aplicação	de	princípios	penais	(da	culpabilidade,	da	
insignificância	ou	da	intervenção	mínima,	dentre	outros),	de	institutos	penais	(como	da	
prescrição)	e,	também,	no	campo	sancionatório.
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A	Lei	n.	12.594/2012	(conhecida	como	Lei	do	SINASE)	define	os	objetivos	das	
medidas	socioeducativas	no	art.	1º,	§	2º:

I	 -	 a	 responsabilização	 do	 adolescente	 quanto	 às	 consequências	
lesivas	 do	 ato	 infracional,	 sempre	 que	 possível	 incentivando	 a	 sua	
reparação;	
II	 -	 a	 integração	 social	 do	 adolescente	 e	 a	 garantia	 de	 seus	 direitos	
individuais	e	sociais,	por	meio	do	cumprimento	de	seu	plano	individual	
de	atendimento;	e	
III	-	a	desaprovação	da	conduta	infracional,	efetivando	as	disposições	
da	 sentença	 como	 parâmetro	máximo	 de	 privação	 de	 liberdade	 ou	
restrição	de	direitos,	observados	os	limites	previstos	em	lei.

Infere-se	 que,	 embora	 a	 função	 principal	 da	 medida	 socioeducativa	 seja	 a	
integração	 social	 do	 adolescente	 –	 ideia-força	 que	 espraia	 da	 doutrina	 da	 proteção	
integral	 –,	 a	 norma	 também	 volta	 os	 olhares	 a	 outras	 funções	 próprias	 da	 pena,	 a	
exemplo	da	responsabilização	do	adolescente	quanto	às	consequências	 lesivas	do	ato	
infracional	e	da	desaprovação	da	conduta	infracional.

A	 desaprovação	 da	 conduta	 infracional	 confere	 às	 medidas	 socioeducativas	
contornos	de	prevenção	geral	e	de	retribuição,	de	modo	similar	ao	disposto	no	art.	59	
do	 Código	 Penal.	 A	 desaprovação,	 aliás,	 é	 fundamental	 para	 evitar	 um	 paternalismo	
temerário	e	convolar	a	inimputabilidade	em	impunidade.

Do	mesmo	modo,	a	responsabilização	do	adolescente,	além	do	viés	de	prevenção	
especial	positiva,	aproxima-se	do	modelo	de	prevenção	geral	positiva	previsto	nos	arts.	
59	do	Código	Penal	e	1º	da	Lei	de	Execução	Penal.

Nessa	trilha,	a	título	de	exemplo,	assim	como	a	pena	de	prisão	em	regime	fechado	
–	aplicável	àqueles	que	incorrem	em	crimes	mais	graves	–	a	medida	socioeducativa	de	
internação	não	considera	apenas	a	finalidade	pedagógica,	mas	também	a	de	desaprovar	a	
conduta	e	responsabilizar	o	adolescente	(viés	nitidamente	sancionatório),	que	é	retirado	
do	convívio	social	e	tem	sua	liberdade	de	deambulação	suprimida	por	até	três	anos.

À	 luz	do	princípio	da	proteção	 integral,	 há	apenas	predominância	da	 função	
pedagógica	da	medida	socioeducativa	–	pois	o	adolescente	está	em	condição	peculiar	
de	desenvolvimento	–,	a	qual	não	anula	as	demais	funções	que	lhes	são	ínsitas.

Entretanto,	a	medida	socioeducativa	não	pode	ser	aplicada	unicamente	para	
reprimir	a	conduta	ilícita,	divorciando-a	do	seu	caráter	preponderantemente	pedagógico7.

7		Nesse	sentido,	decidiu	o	e.	STJ:	HABEAS	CORPUS.	ESTATUTO	DA	CRIANÇA	E	DO	ADOLESCENTE.	MENOR	QUE	POSSUI	
COMPROMETIMENTO	DAS	FACULDADES	MENTAIS.	NECESSIDADE	DE	TRATAMENTO	PSIQUIÁTRICO.	MEDIDA	SÓCIO-
EDUCATIVA	DE	INTERNAÇÃO.	CARÁTER	MERAMENTE	RETRIBUTIVO.	ILEGALIDADE.	1.	A	internação	de	menor	portador	
de	distúrbio	mental,	 incapaz	de	 assimilar	 a	medida	 sócio-educativa,	 possui	 caráter	meramente	 retributivo,	 o	 que	
não	 se	 coadunava	 com	 os	 princípios	 do	 Estatuto	 da	 Criança	 e	 do	 Adolescente.	 Precedente.	 2.	 Ordem	 concedida	
para	determinar	que	o	Paciente	seja	inserido	em	medida	sócio-educativa	de	liberdade	assistida,	concomitante	com	
acompanhamento	ambulatorial	psiquiátrico,	psicopedagógico	e	familiar.	(HC	47.178/SP,	Rel.	Ministra	LAURITA	VAZ,	
QUINTA	TURMA,	julgado	em	19/10/2006,	DJ	27/11/2006,	p.	293)

Ora,	ao	castigar	o	filho,	o	pai	deseja	educá-lo	e	também	desaprovar	sua	ação.	
A	medida	socioeducativa	é	o	modelo	adequado	de	castigo	moderado.	Porém,	aplicar	
pena	ao	adolescente	seria	como	institucionalizar	o	castigo	imoderado,	abandonado,	por	
exemplo,	pela	Lei	n.	13.010/2014.		

Contudo,	a	sociedade,	em	geral,	desconhece	o	sistema	sancionatório	especial	
inserto	do	Estatuto	da	Criança	e	do	Adolescente	e	a	sensação	de	impunidade,	pulsante	
no	senso	comum,	se	retroalimenta	sempre	que	surge	a	notícia	de	ato	infracional	grave,	
sobretudo	 porque	 a	mídia	 é	 tímida	 na	 veiculação,	 por	 seus	 canais,	 da	 constrição	 da	
liberdade	dos	adolescentes	mediante	internação	provisória	ou	definitiva.

Em	verdade,	o	Direito	 Infracional	é	semelhante	ao	Direito	Penal,	embora,	na	
prática,	 a	 sensação	 de	 impunidade	 seja	maior	 naquele	 ramo	 do	 Direito	 da	 Infância,	
constatação	empírica	a	que	a	atuação	prática	conduz.

O	Ministério	 Público	 deve	 assumir	 o	 papel	 de	 contribuir,	 no	 âmbito	 de	 suas	
atribuições,	 para	 suscitar	 na	 sociedade	 a	 sensação	 de	 segurança	 jurídica	 (função	
simbólica	da	pena)	também	na	seara	do	Direito	Infracional.

7 PROPOSTAS DE REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL

A	doutrina	é	controversa	acerca	da	necessidade	e	da	possibilidade	jurídica	da	
redução	da	maioridade	penal.	Esta	pesquisa	não	tem	por	objetivo	esgotar	o	tema,	mas	
apenas	analisar	os	projetos	de	lei	já	apreciados	e	os	que	provavelmente	serão	analisados	
pelo	Congresso	Nacional.

A	maioridade	penal	está	prevista	no	art.	228	da	Constituição	Federal	e,	segundo	
a	posição	institucional	do	Ministério	Público	do	Paraná8,	a	norma	encerra	uma	cláusula	
pétrea,	pelo	que	seria	inviável	alterá-la	para	reduzir	a	idade	penal9.

8	 In	 http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=206	 “O	 Centro	 de	 Apoio	
Operacional	da	Promotorias	da	Criança	e	do	Adolescente	do	Estado	do	Paraná	possui	uma	posição	declaradamente	
contrária	 à	 redução	 da	 idade	 penal,	 seja	 sob	 o	 ponto	 de	 vista	 estritamente	 jurídico,	 em	 razão	 de	 o	 art.	 228,	 da	
Constituição	 Federal,	 assegurar	 a	 cada	 criança	 ou	 adolescente	 o	 direito	 de	 não	 ser	 responsabilizado	 penalmente	
por	 seus	atos,	não	 sendo	assim	passível	de	alteração	ou	 supressão,	ainda	que	por	emenda	constitucional,	o	 teor	
do	disposto	no	art.	60,	§4º,	da	mesma	Carta	Magna,	 seja	sob	o	aspecto	 ideológico	e	mesmo	prático,	haja	vista	a	
sistemática	instituída	pela	Lei	nº	8.069/90,	com	vista	à	responsabilização	socioeducativa	de	adolescentes	autores	de	
atos	infracionais,	sem	dúvida,	permite	uma	resposta	mais	adequada	e	eficaz	que	a	proporcionada	pela	Lei	Penal,	até	
porque	não	se	preocupa	apenas	em	"punir"	o	autor	da	infração,	mas	também	em	descobrir	as	causas	da	conduta	
infracional	e	neutralizá-las,	através	da	 inserção	do	 jovem	e	sua	 família	em	programas	de	atendimento	capazes	de	
evitar	a	reincidência,	objetivo	fundamental	de	toda	e	qualquer	intervenção	socioeducativa”.

9	 	 Nesse	 sentido:	 A inimputabilidade penal é fixada aos dezoito anos pelo art. 228, da Constituição Federal, 
sendo, inclusive, considerada “cláusula pétrea” por expressar um “direito individual de natureza análoga” àqueles 
relacionados no art. 5º, da mesma Carta Magna. Desta forma, a teor do disposto no art. 60, §4º, da Constituição 
Federal, não é possível sequer deliberar sobre proposta de emenda à constituição. Assim sendo, tal dispositivo é 
insuscetível de alteração ou supressão, ainda que por emenda constitucional, preservando-se o direito de toda 
criança ou adolescente acusada da prática de infração penal não ser alvo de persecução criminal, estando sim sujeito 
à aplicação das disposições contidas no ECA e também na Lei nº 12.594/2012, que institui o Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo – SINASE	 (Digiácomo,	Murillo	 José.	 Estatuto	 da	 criança	 e	 do	 adolescente	 anotado	 e	
interpretado.	 Curitiba:	Ministério	 Público	do	 Estado	do	Paraná.	 Centro	de	Apoio	Operacional	 das	 Promotorias	 da	
Criança	e	do	Adolescente,	7ª	Edição,	2017).
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Não	obstante,	há	quem	sustente	junto	ao	Congresso	Nacional	a	possibilidade	
jurídica	da	redução	da	maioridade	penal.	Inclusive,	a	Proposta	de	Emenda	Constitucional	
n.	333/2012,	tendente	a	reduzir	a	idade	penal	para	os	16	anos,	foi	submetida	à	apreciação	
do	Congresso	Nacional,	sendo	rejeitada	pela	Comissão	de	Constituição	e	Justiça,	ante	a	
sua	 inconstitucionalidade,	eis	que	feria	direitos	e	garantias	 individuais,	violando,	pois,	
cláusula	pétrea.

Ainda	assim,	tramitam	conjuntamente	no	Congresso	Nacional	as	Propostas	de	
Emenda	à	Constituição	(PEC’s)	n.	18	e	20	de	1999;	3	de	2001;	26	de	2002;	90	de	2003;	e	
9	de	200410,	que	alteram	o	art.	228	da	Constituição	Federal,	para	reduzir	a	maioridade	
penal.

Dentre	 as	 promessas	 de	 campanha	 do	 atual	 Presidente	 da	 República,	 tem-
se	a	de	reduzir	a	idade	penal.	Embora	a	matéria	dependa	da	aprovação	do	Congresso	
Nacional,	é	provável	que	seja	submetida	a	análise	em	breve.

Portanto,	 o	 Ministério	 Público	 do	 Paraná	 deve	 envidar	 esforços	 contra	 as	
propostas	vocacionadas	à	redução	da	maioridade	penal.

8 MECANISMOS DE QUE DISPÕE O MINISTÉRIO PÚBLICO PARA CONSCIENTIZAR A 
SOCIEDADE ACERCA DA RESPONSABILIDADE ESTATUTÁRIA

Diante	 do	 cenário	 atual,	 inclinado	 à	 redução	 da	maioridade	 penal,	 torna-se	
importante	o	despertar	do	Ministério	Público	que,	no	âmbito	da	infância,	é	protagonista,	
nos	 termos	 do	 art.	 201	 do	 Estatuto	 da	 Criança	 e	 do	 Adolescente.	 A	 atuação	 prática	
demonstra	que	os	adolescentes	negligenciados	costumam	revisitar	o	Poder	 Judiciário	
enquanto	réus.	 Incluí-los	no	sistema	penitenciário	fatalmente	agravará	os	percentuais	
de	contumácia	criminosa.

Isso	porque	a	 redução	da	maioridade	penal	 resultará	na	prematura	 inserção	
dos	adolescentes	no	sistema	penitenciário,	o	que	dificultará	a	concretização	do	disposto	
no	art.	3º	da	 Lei	n.	8.069/1990,	 segundo	o	qual	a criança e o adolescente gozam de 
todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 
integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas 
as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, 
moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

10	 	A PEC nº 18, de 1999,	 estabelece	a	 imputabilidade	penal	 a	partir	dos	16	anos	de	 idade	nos	 casos	de	 crimes	
contra	a	vida	ou	o	patrimônio	cometidos	com	violência	ou	grave	ameaça	à	pessoa.	A PEC nº 20, de 1999,	também	
fixa	a	 imputabilidade	aos	16	anos,	relativa	a	qualquer	delito,	uma	vez	constatado	o	amadurecimento	 intelectual	e	
emocional	do	agente.	A PEC nº 3, de 2001,	acresce	ao	conteúdo	da	proposta	anterior	a	condição	de	que	o	agente	
seja	reincidente.	A PEC nº 26, de 2002,	estabelece	a	imputabilidade	aos	16	anos	no	caso	de	crime	hediondo	ou	de	
qualquer	crime	contra	a	vida,	se	ficar	constatada	a	capacidade	do	agente	de	entender	o	caráter	ilícito	de	seu	ato.	A 
PEC nº 90,	de	2003,	torna	imputáveis	os	maiores	de	13	anos	no	caso	da	prática	de	crime	hediondo.	A PEC nº 9, de 
2004,	determina	ser	imputável	o	autor	de	crime	hediondo	ou	de	lesão	corporal	grave,	se	constatado	que	possui	idade	
psicológica	 igual	ou	 superior	a	18	anos,	 com	capacidade	para	entender	o	ato	 ilícito	 cometido	e	determinar-se	de	
acordo	com	esse	entendimento.

Em	verdade,	o	sistema	penitenciário	dificultaria	a	promoção	do desenvolvimento 
físico, mental, moral, espiritual e social do	adolescente	e	contribuiria	para	a	degeneração	
de	sua	personalidade	informe.

Essa	 inquietação,	diante	dos	rumores	de	propostas	de	mudanças	 legislativas,	
tendentes	a	reduzir	a	maioridade	penal,	também	acomete	a	doutrina:

A	 criminalidade	 juvenil	 gera	 um	 problema	 muito	 particular	 em	
qualquer	 sociedade.	 Preocupamo-nos	 com	 as	 condutas	 delitivas	
de	 maior	 ou	 menor	 envergadura	 que	 os	 menores	 e	 jovens	 podem	
praticar.	Também	nos	inquietam	as	expectativas	de	futuro,	caso	essas	
incipientes	condutas	acabem	configurando	atividade	habitual.	Mas	o	
que	mais	nos	intranquiliza	é	que	para	dar	solução	a	estes	problemas	
frequentemente	 não	 se	 considere	 que	 estamos	 diante	 de	 pessoas	
amparadas	por	um	catálogo	de	direitos	fundamentais,	inclusive	mais	
necessários	 que	 o	 que	 corresponde	 às	 pessoas	 maiores,	 pois	 sua	
personalidade	 se	 encontra	 ainda	 em	pleno	 processo	 de	 formação	 e	
por	 isto	o	Estado	deve	fazer	prevalecer	em	todas	as	suas	decisões	o	
“interesse	 superior	 do	 menor”	 (art.	 3º	 da	 Convenção	 das	 Nações	
Unidas	de	1989	de	Direitos	da	Criança)11.		

A	 propósito,	 o	Ministério	 Público	 do	 Paraná,	 atento	 à	 iminência	 da	 redução	
da	maioridade	penal,	 participa	de	debates	 e	 de	 campanhas	 sobre	o	 tema,	 conforme	
se	infere	do	sítio	eletrônico	da	instituição12,	o	qual,	inclusive,	é	utilizado	para	fornecer	
material	bibliográfico	aos	seus	membros,	formando-os	para	a	atuação	prática.

Contudo,	é	ainda	tímida	a	participação	do	Ministério	Público,	que	precisa	buscar	
mecanismos	para	suscitar	na	sociedade	a	sensação	de	que	imputabilidade	não	significa	
impunidade.

A	título	de	exemplo,	o	tema	deve	ser	abordado	em	palestras	a	alunos	(no	âmbito	
dos	Programas	Geração	Atitude	e	Semear	ou	em	palestras	apartadas);	em	formações	
dos	integrantes	da	Rede	de	Proteção	e	de	todos	os	atores	que	atuam	na	execução	das	
medidas	 socioeducativas;	 nos	 tribunais	 (mormente	 no	 curso	 dos	 procedimentos,	 em	
audiências	 concentradas,	etc.);	nas	Ruas;	na	mídia;	nas	Faculdades;	nas	Promotorias,	
notadamente	nas	advertências	aplicadas	como	medidas	socioeducativas.

Nesse	 sentido,	deve-se	 fomentar	 a	divulgação	midiática	das	 intervenções	no	
âmbito	infracional.	A	medida	pode	resultar	na	sensação	de	segurança	jurídica	(prevenção	
geral),	minimizando	a	impressão	impregnada	no	senso	comum	de	que	os	adolescentes	
são	imunes	a	sanções.

11		Olivé,	Juan	Carlos,	et	al,	apresentação	e	prólogo	de	Claus	Roxin.	Direito	Penal	Brasileiro	–	Parte Geral.	São	Paulo:	
Ed.	Revista	dos	Tribunais,	2011,	p.	467.

12			In:	http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=321
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Para	evitar	excessos	e	 garantir	a	fiel	observância	do	disposto	no	art.	 143	do	
Estatuto	da	Criança	e	do	Adolescente13,	é	oportuno	priorizar	a	veiculação	das	notícias	
por	intermédio	da	Assessoria	de	Comunicação	do	Ministério	Público.

A	 remessa	 de	 informações	 à	 mídia	 pode	 provocar	 na	 sociedade	 um	
amadurecimento,	 para	 que	 compreenda	 que	 inimputabilidade	 não	 se	 confunde	 com	
impunidade	e	que	o	tratamento	especial	previsto	no	Estatuto	da	Criança	e	do	Adolescente	
não	traduz	um	paternalismo	inconsequente.

O	foco	também	deve	ser	a	conscientização	da	sociedade	no	sentido	de	que	a	
redução	da	maioridade	penal	não	é	a	panaceia	de	todos	os	males,	representando,	em	
verdade,	um	provável	retrocesso.

E	a	matéria	deve	compor	a	agenda	das	Associações	do	Ministério	Público	na	
atuação	perante	o	Congresso	Nacional.

Outra	medida	essencial	à	preservação	da	idade	penal	é	buscar	a	implementação	
do	Estatuto	da	Criança	e	do	Adolescente,	a	fim	de	que	suas	normas	sejam	cumpridas	e	
de	que	os	procedimentos	para	a	aplicação	de	medidas	socioeducativas	sejam	céleres,	
conforme	impõe	o	princípio	da	intervenção	precoce	(art.	100,	§	único,	do	Estatuto	da	
Criança	e	do	Adolescente).

A	celeridade	traz	consigo	uma	carga	irrecusável	de	segurança	jurídica,	porque	
não	são	as	sanções	diminutas	no	âmbito	penal	que	causam	a	sensação	de	impunidade	e	
sim	a	lentidão	da	justiça	penal.

Do	mesmo	modo,	no	âmbito	infracional,	a	mora	na	condução	do	procedimento	
enseja	 insegurança	 jurídica	e,	 na	prática,	 tem	 implicado	em	pedidos	de	extinção	dos	
processos,	a	ponto	de	o	e.	STJ	editar	o	enunciado	sumular	605:	“A superveniência da 
maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de 
medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida 
a idade de 21 anos.”

Nessa	perspectiva,	cumpre	assinalar,	no	campo	concreto,	a	rotina	adotada	na	
2ª	Promotoria	de	Justiça	da	Comarca	de	Ivaiporã-PR,	que	atua	na	proteção	dos	direitos	
da	infância	e	da	juventude	(junto	à	qual	este	Promotor	Substituto	atua	em	colaboração	
e	substituição),	diante	dos	vários	feitos	arquivados	pela	perda	superveniente	do	objeto	
socioeducativo	 e	 a	 notória	 sensação	 de	 “impunidade”	 que	 reinava	 entre	 os	 próprios	
adolescentes,	assim	como	na	comunidade	escolar	e	sociedade.

13	 	 Art.	 143,	 §	 único,	 do	 Estatuto	 da	 Criança	 e	 do	 Adolescente:	Qualquer	 notícia	 a	 respeito	 do	 fato	 não	 poderá	
identificar		a	criança	ou	adolescente,	vedando-se	fotografia,	referência	a	nome,	apelido,	filiação,	parentesco,	residência	
e,	inclusive,	iniciais	do	nome	e	sobrenome.

Vários	professores	comentavam	sobre	esta	lamentável	realidade	em	reuniões	e	
outros	eventos,	relatando	que	alunos	infratores	cometiam	atos	infracionais	e	diziam:	“não	
vai	dar	nada”.	De	igual	modo,	muitos	adolescentes	diziam,	em	suas	oitivas	informais,	que	
praticaram	o	ato	infracional	porque	souberam	de	outros	infratores	(colegas	ou	amigos)	
que	consequência	alguma	sofreram.

Por	isso,	no	ano	de	2018,	a	aludida	Promotoria	de	Justiça	reuniu	os	profissionais	
envolvidos	na	persecução	da	 responsabilidade	 infracional,	em	especial	pela	execução	
de	medidas	 socioeducativas	 (Juíza	 de	 Direito,	 Centro	 de	 Referência	 Especializado	 de	
Assistência	 Social-CREAS,	 Educadores	 Sociais,	 Conselho	 Tutelar,	 Serviço	 Auxiliar	 da	
Infância	 e	 da	 Juventude-SAIJ	 etc.),	 e	 definiu-se	 um	 fluxograma	 que	 visa	 justamente	
garantir	celeridade	e	efetividade	ao	que	preconiza	o	ECA	(proteger	os	infantes	e	fazer	com	
que	sintam,	ao	mesmo	tempo,	as	consequências	de	seus	atos,	evitando-se	a	reiteração	
infracional).

Atualmente,	 as	 oitivas	 informais	 acontecem,	 em	 média,	 poucas	 semanas	
depois	da	prática	do	ato	infracional	(normalmente,	na	semana	seguinte).	Nos	casos	de	
remissão	concedida	pelo	membro	ministerial,	como	forma	de	exclusão	do	processo,	o	
adolescente	é	 imediatamente	encaminhado	ao	 Juízo	da	 Infância	e	da	 Juventude,	que	
decide	no	mesmo	momento.	Em	seguida,	o	infrator	e	seu	responsável	passam	pelo	SAIJ	
e	já	são	orientados	acerca	do	cumprimento	das	medidas,	recebem	um	documento	para	
se	apresentarem	no	setor	responsável	por	fiscalizar	o	cumprimento	(educadores	sociais	
do	CREAS,	Centro	da	Juventude,	etc).

Inclusive,	há	casos	em	que	o	adolescente	iniciou	o	cumprimento	das	medidas	
no	mesmo	dia	de	sua	oitiva	informal	ou	no	dia	seguinte.

Os	resultados	obtidos	podem	ser	considerados	significativos:	as	manifestações	
de	impunidade	diminuíram	sensivelmente,	assim	como	os	casos	de	adolescentes	que	não	
cumprem	as	medidas	socioeducativas	aplicadas	e,	por	consequência,	os	arquivamentos	
por	perda	superveniente	do	objeto	socioeducativo.

Portanto,	imperiosa	a	aproximação	do	Ministério	Público,	do	Poder	Judiciário	
e	dos	órgãos	de	execução	das	medidas	 socioeducativas,	 inclusive	mediante	a	 criação	
de	protocolos	de	atuação,	para	garantir	que	a	execução	das	medidas	socioeducativas	
observem	o	princípio	da	intervenção	precoce.

Outra	 bandeira	 relevante	 é	 a	 atuação	 do	Ministério	 Público	 na	 criação	 de	
programas	 de	 execução	 das	 medidas	 de	 proteção	 e	 das	 medidas	 socioeducativas,	
especialmente	 junto	 aos	Conselhos	de	Direitos	da	Criança	e	do	Adolescente,	 órgão	
deliberativo	 com	 atribuição	 para	 definir	 políticas	 públicas	 vinculativas	 ao	 Poder	
Executivo.
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9 CONCLUSÃO

A	 inimputabilidade	penal	 dos	 adolescentes	decorre	de	um	critério	político	e	
não	 da	 imaturidade.	 Em	 verdade,	 a	 condição	 peculiar	 do	 adolescente	 como	 pessoa	
em	desenvolvimento	justifica	a	inimputabilidade	penal	aos	18	anos	de	idade,	eis	que,	
nessa	fase,	a	pessoa	passa	por	sensíveis	transformações	psicológicas,	tornando-se	mais	
propensas	à	rebeldia	e	a	atos	antissociais.

Embora	 a	 principal	 finalidade	 das	 medidas	 socioeducativas	 seja	 a	 (res)
socialização	 do	 adolescente,	 não	 se	 pode	 descurar	 das	 demais	 funções	 que	 lhes	 são	
inerentes,	tal	como	a	prevenção	geral,	sendo	necessária	a	preocupação	com	a	segurança	
jurídica,	de	modo	a	reduzir	a	sensação	de	impunidade	na	sociedade	e,	assim,	reprimir	o	
ímpeto	daqueles	que	militam	em	favor	da	redução	da	maioridade	penal.

Há	vários	projetos	de	 lei	 versando	sobre	a	 redução	da	maioridade	penal	em	
trâmite	no	Congresso	Nacional,	que	estão	na	iminência	de	serem	submetidos	a	votação.

Portanto,	 o	 Ministério	 Público	 deve	 envidar	 esforços	 para	 que	 a	 sociedade	
compreenda	que	inimputabilidade	não	traduz	impunidade	e	que	o	tratamento	especial	
dispensado	 pelo	 Estatuto	 da	 Criança	 e	 do	 Adolescente	 não	 significa	 uma	 empatia	
desmedida.

Como	 mecanismos	 utilizáveis	 pelo	 Ministério	 Público	 para	 promover	 a	
conscientização	da	sociedade,	tem-se,	dentre	outros,	a	abordagem	do	tema:

i)	em	palestras	a	alunos	(no	âmbito	dos	Programas	Geração	Atitude	e	
Semear	ou	em	palestras	apartadas);

ii)	em	formações	dos	integrantes	da	Rede	de	Proteção	e	de	todos	os	
atores	que	atuam	na	execução	das	medidas	socioeducativas,	inclusive	
dos	Promotores	de	Justiça;

iii)	 nos	 Tribunais	 (mormente	 no	 curso	 dos	 procedimentos,	 em	
audiências	concentradas,	etc.);

iv)	em	manifestações	nas	Ruas;

v)	na	mídia,	priorizando-se	a	veiculação	das	notícias	pela	Assessoria	de	
Comunicação	do	Ministério	Público;

vi)	nas	Faculdades;

vii)	 nas	Promotorias,	notadamente	nas	advertências	 aplicadas	 como	
medidas	socioeducativas.

viii)	por	meio	das	Associações	do	Ministério	Público	na	atuação	perante	
o	Congresso	Nacional.

Outra	 medida	 essencial	 à	 segurança	 jurídica	 é	 buscar	 a	 implementação	 do	
Estatuto	da	Criança	e	do	Adolescente	e	a	criação	de	fluxogramas/protocolos	de	atuação	

(a	exemplo	do	que	 foi	adotado	no	âmbito	da	2ª	Promotoria	de	 Justiça	de	 Ivaiporã)	e	
programas	voltados	à	execução	das	medidas	de	proteção	e	das	medidas	socioeducativas,	
especialmente	junto	à	REDE	de	Proteção,	ao	Poder	Judiciário	e	aos	Conselhos	de	Direitos	
da	Criança	e	do	Adolescente.
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TABELA COMPARATIVA EM DIFERENTES PAÍSES: 
IDADE DE RESPONSABILIDADE PENAL JUVENIL E DE ADULTOS

Países Responsabilidade 
Penal Juvenil

Responsabilidade 
Penal de Adultos Observações

Alemanha 14 18/21

De	18	 a	 21	 anos	 o	 sistema	 alemão	
admite	 o	 que	 se	 convencionou	
chamar	 de	 sistema	 de	 jovens	
adultos,	 no	 qual	 mesmo	 após	 os	
18	 anos,	 a	 depender	 do	 estudo	
do	 discernimento	 podem	 ser	
aplicadas	 as	 regras	 do	 Sistema	 de	
justiça	 juvenil.	 Após	 os	 21	 anos	
a	 competência	 é	 exclusiva	 da	
jurisdição	penal	tradicional.

Argentina 16 18

O	 Sistema	 Argentino	 é	 Tutelar. 
A	 Lei	 N°	 23.849	 e	 o	 Art.	 75	 da	
Constitución	de	la	Nación	Argentina	
determinam	que,	a	partir	dos	16	anos,	
adolescentes	podem	ser	privados	de	
sua	liberdade	se	cometem	delitos	e	
podem	 ser	 internados	 em	 alcaidías	
ou	penitenciárias.	***

Argélia 13 18

Dos	 13	 aos	 16	 anos,	 o	 adolescente	
está	sujeito	a	uma	sanção	educativa	
e	 como	 exceção	 a	 uma	 pena	
atenuada	a	depender	de	uma	análise	
psicossocial.	Dos	16	aos	18,	há	uma	
responsabilidade	especial	atenuada.

Áustria 14 19

O	Sistema	Austríaco	prevê	até	os	19	
anos	 a	 aplicação	 da	 Lei	 de	 Justiça	
Juvenil	(JGG).	Dos	19	aos	21	anos	as	
penas	são	atenuadas.

Bélgica 16/18 16/18

O	Sistema	Belga	é	tutelar	e	portanto	
não	admite	responsabilidade	abaixo	
dos	 18	 anos.	 Porém,	 a	 partir	 dos	
16	 anos	 admite-se	 a	 revisão	 da	
presunção	 de	 irresponsabilidade	
para	 alguns	 tipos	 de	 delitos,	 por	
exemplo	 os	 delitos	 de	 trânsito,	
quando	 o	 adolescente	 poderá	 ser	
submetido	a	um	regime	de	penas.

Bolívia 12 16/18/21

O	 artigo	 2°	 da	 lei	 2026	 de	 1999	
prevê	 que	 a	 responsabilidade	 de	
adolescentes	 incidirá	 entre	 os	 12	
e	 os	 18	 anos.	 Entretanto	 outro	
artigo	 (222)	 estabelece	 que	 a	
responsabilidade	 se	 aplicará	 a	
pessoas	 entre	 os	 12	 e	 16	 anos.	
Sendo	 que	 na	 faixa	 etária	 de	 16	 a	
21	anos	serão	também	aplicadas	as	
normas	da	legislação.

Brasil 12 18

O	 Art.	 104	 do	 Estatuto	 da	 Criança	
e	 do	 Adolescente	 determina	 que	
são	 penalmente	 inimputáveis	 os	
menores	 de	 18	 anos,	 sujeitos	 às	
medidas	 socioeducativas	 previstas	
na	Lei.	***

Bulgária 14 18 -

Canadá 12 14/18

A	 legislação	 canadense	 (Youth	
Criminal	 Justice	 Act/2002)	 admite	
que	a	partir	dos	14	anos,	nos	casos	
de	 delitos	 de	 extrema	 gravidade,	 o	
adolescente	seja	julgado	pela	Justiça	
comum	e	 venha	 a	 receber	 sanções	
previstas	no	Código	Criminal,	porém	
estabelece	 que	 nenhuma	 sanção	
aplicada	 a	 um	 adolescente	 poderá	
ser	 mais	 severa	 do	 que	 aquela	
aplicada	a	um	adulto	pela	prática	do	
mesmo	crime.

Colômbia 14 18

A	 nova	 lei	 colombiana	 1098	
de	 2006,	 regula	 um	 sistema	
de	 responsabilidade	 penal	 de	
adolescentes	 a	 partir	 dos	 14	 anos,	
no	entanto	a	privação	de	 liberdade	
somente	 é	 admitida	 aos	 maiores	
de	 16	 anos,	 exceto	 nos	 casos	 de	
homicídio	 doloso,	 seqüestro	 e	
extorsão.

Chile 14/16 18

A	 Lei	 de	 Responsabilidade	 Penal	
de	 Adolescentes	 chilena	 define	
um	 sistema	 de	 responsabilidade	
dos	14	aos	18	anos,	 sendo	que	em	
geral	 os	 adolescentes	 somente	 são	
responsáveis	 a	 partir	 dos	 16	 anos.	
No	 caso	 de	 um	 adolescente	 de	
14	 anos	 autor	 de	 infração	 penal	 a	
responsabilidade	será	dos	Tribunais	
de	Família.
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China 14/16 18

A	 Lei	 chinesa	 admite	 a	
responsabilidade	 de	 adolescentes	
de	 14	 anos	 nos	 casos	 de	 crimes	
violentos	 como	 homicídios,	 lesões	
graves	 intencionais,	 estupro,	
roubo,	 tráfico	 de	 drogas,	 incêndio,	
explosão,	envenenamento,	etc.	Nos	
crimes	 cometidos	 sem	violências,	 a	
responsabilidade	 somente	 se	 dará	
aos	16	anos.

Costa Rica 12 18 -

Croácia 14/16 18

No	 regime	 croata,	 o	 adolescente	
entre	 14	 e	 dezesseis	 anos	 é	
considerado	 Junior	 minor,	 não	
podendo	 ser	 submetido	 a	medidas	
institucionais/correcionais.	 Estas	
somente	são	impostas	na	faixa	de	16	
a	18	anos,	quando	os	adolescentes	
já	são	considerados	Senior	Minor.

Dinamarca 15 15/18 -

El	Salvador 12 18 -

Escócia 8/16 16/21

Também	 se	 adota,	 como	 na	
Alemanha,	 o	 sistema	 de	 jovens	
adultos.	 Até	 os	 21	 anos	 de	 idade	
podem	 ser	 aplicadas	 as	 regras	 da	
justiça	juvenil.

Eslováquia 15 18  

Eslovênia 14 18  

Espanha 12 18/21

A	 Espanha	 também	 adota	 um	
Sistema	 de	 Jovens	 Adultos	 com	 a	
aplicação	 da	 Lei	 Orgânica	 5/2000	
para	a	faixa	dos	18	aos	21	anos.

Estados	Unidos 10	* 12/16

Na	 maioria	 dos	 Estados	 do	 país,	
adolescentes	 com	mais	 de	 12	 anos	
podem	ser	submetidos	aos	mesmos	
procedimentos	dos	adultos,	inclusive	
com	a	imposição	de	pena	de	morte	
ou	 prisão	 perpétua.	 O	 país	 não	
ratificou	a	Convenção	 Internacional	
sobre	os	Direitos	da	Criança.

Estônia 13 17 Sistema	de	Jovens	Adultos	até	os	20	
anos	de	idade.

Equador 12 18 -

Finlândia 15 18 -

França 13 18

Os	adolescentes	entre	13	e	18	anos	
gozam	de	uma	presunção	relativa	de	
irresponsabilidade	 penal.	 Quando	
demonstrado o discernimento e 
fixada	 a	 pena,	 nesta	 faixa	 de	 idade	
(Jeune)	 haverá	 uma	 diminuição	
obrigatória.	 Na	 faixa	 de	 idade	
seguinte	(16	a	18)	a	diminuição	fica	
a	critério	do	juiz.

Grécia 13 18/21
Sistema	 de	 jovens	 adultos	 dos	 18	
aos	 21	 anos,	 nos	 mesmos	 moldes	
alemães.

Guatemala 13 18 -

Holanda 12 18 -

Honduras 13 18 -

Hungria 14 18 -

Inglaterra	e	
Países	de	Gales 10/15	* 18/21

Embora	 a	 idade	 de	 início	 da	
responsabilidade	penal	na	Inglaterra	
esteja	fixada	aos	10	anos,	a	privação	
de	 liberdade	 somente	 é	 admitida	
após	os	15	anos	de	idade.	Isto	porque	
entre	10	e	14	anos	existe	a	categoria	
Child,	 e	 de	 14	 a	 18	 Young	 Person,	
para	a	qual	há	a	presunção	de	plena	
capacidade	e	a	 imposição	de	penas	
em	 quantidade	 diferenciada	 das	
penas	aplicadas	aos	adultos.	De	18	a	
21	anos,	há	também	atenuação	das	
penas	aplicadas.

Irlanda 12 18

A	idade	de	inicio	da	responsabilidade	
está	 fixada	 aos	 12	 anos	 porém	 a	
privação	 de	 liberdade	 somente	 é	
aplicada	a	partir	dos	15	anos.

Itália 14 18/21 Sistema	 de	 Jovens	 Adultos	 até	 21	
anos.

Japão 14 21

A	 Lei	 Juvenil	 Japonesa	 embora	
possua	 uma	 definição	 delinqüência	
juvenil	 mais	 ampla	 que	 a	 maioria	
dos	países,	fixa	a	maioridade	penal	
aos	21	anos.

Lituânia 14 18 -
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México 11	** 18

A	idade	de	inicio	da	responsabilidade	
juvenil	mexicana	 é	 em	 sua	maioria	
aos	 11	 anos,	 porém	 os	 estados	 do	
país	possuem	legislações	próprias,	e	
o	sistema	ainda	é	tutelar.

Nicarágua 13 18 -

Noruega 15 18 -

Países	Baixos 12 18/21 Sistema	 de	 Jovens	 Adultos	 até	 21	
anos.

Panamá 14 18 -

Paraguai 14 18

A	 Lei	 2.169	 define	 como	
"adolescente"	 o	 indivíduo	 entre	 14	
e	 17	 anos.	 O	 Código	 de	 La	 Niñez	
afirma	 que	 os	 adolescentes	 são	
penalmente	responsáveis,	de	acordo	
com	as	normas	de	seu	Livro	V.	***

Peru 12 18 -

Polônia 13 17/18 Sistema	 de	 Jovens	 Adultos	 até	 18	
anos.

Portugal 12 16/21 Sistema	 de	 Jovens	 Adultos	 até	 21	
anos.

República	
Dominicana 13 18 -

República 
Checa 15 18 -

Romênia 16/18 16/18/21 Sistema	de	Jovens	Adultos.

Rússia 14	*	/16 14/16

A	 responsabilidade	 fixada	 aos	 14	
anos	 somente	 incide	 na	 pratica	
de	 delitos	 graves,	 para	 os	 demais	
delitos,	 a	 idade	 de	 inicio	 é	 aos	 16	
anos.

Suécia 15 15/18 Sistema	 de	 Jovens	 Adultos	 até	 18	
anos.

Suíça 7/15 15/18 Sistema	 de	 Jovens	 Adultos	 até	 18	
anos.

Turquia 11 15 Sistema	de	Jovens	Adultos	até	os	20	
anos	de	idade.

Uruguai 13 18 -

Venezuela 12/14 18

A	 Lei	 5266/98	 incide	 sobre	
adolescentes	de	12	a	18	anos,	porém	
estabelece	 diferenciações	 quanto	
às	 sanções	aplicáveis	para	as	 faixas	
de	12	a	14	e	de	14	a	18	anos.	Para	
a	 primeira,	 as	 medidas	 privativas	
de	 liberdade	 não	 poderão	 exceder	
2	 anos,	 e	 para	 a	 segunda	 não	 será	
superior	a	5	anos.

*	Somente	para	delitos	graves.
**	Legislações	diferenciadas	em	cada	estado.	
***	Complemento	adicional.
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DEPOIMENTO SEM DANO: REDUÇÃO DOS DANOS 
ÀS VÍTIMAS E GARANTIA DE EFETIVIDADE NA 
PRODUÇÃO DE PROVAS NO PROCESSO PENAL

Julyeth Alamini dos Santos
Promotora Substituta do Ministério 

Público do Estado do Paraná

SUMÁRIO:	1	Introdução;	2	A	Lei	nº	13.431/2017:	uma	mudança	cultural;	3	A	escuta	
especializada	 e	 o	 depoimento	 especial;	 4	 A	 realidade	 do	 Sudoeste	 Paranaense; 
5	Da	deficiência	do	tratamento	interdisciplinar	dos	casos;	6	Conclusão.

RESUMO:	A	escuta	especializada	e	o	depoimento	especial	são	modalidades	de	oitiva	de	
crianças	e	adolescentes	vítimas	ou	testemunhas	de	violências,	realizadas	de	um	modo	
diferenciado,	 mais	 humanizado,	 célere,	 eficaz,	 respeitando	 o	 tempo	 e	 a	 vontade	 da	
vítima,	a	qual	deixa	de	ser	tratada	como	um	mero	instrumento	de	produção	de	prova,	
passando	a	ser	vista	como	uma	pessoa	em	especial	estágio	de	desenvolvimento.	Exigir	
da	vítima	repetidos	relatos	sobre	o	crime	que	lhe	afligiu	acaba	por	sabotar	o	processo	de	
esquecimento,	impedindo	a	retomada	de	seu	curso	de	vida	normal.	A	Lei	nº	13.431/2017	
visa	 coibir	 a	 violência	 contra	 crianças	 e	 adolescentes,	 em	 resposta	 ao	 disposto	 nos	
artigos	 226	 e	 227	 da	 Constituição	 Federal1,	 categorizando	 diversas	 modalidades	 de	
violências,	incluindo	a	institucional,	praticada	por	instituições	públicas	nos	casos	em	que	
ocorra	a	revitimização	da	criança	ou	do	adolescente.	Apesar	de	ser	primoroso	o	novel	
diploma	legal,	certo	que	as	comarcas	do	interior	do	Estado	do	Paraná	não	contam	com	
psicólogos,	rede	de	proteção	bem	estruturada	e	atuante,	tampouco	com	as	salas	para	
depoimento	especial,	motivo	pelos	quais	psicólogos	particulares	são	cadastrados	como	
peritos	 no	Cadastro	de	Auxiliares	 da	 Justiça,	 a	 fim	de	 garantir	que	 a	oitiva	da	 vítima	
ocorra	da	melhor	forma	possível,	evitando	sua	revitimização.	Conclui-se	que	o	princípio	
da	proteção	integral	da	criança	impõe	que	a	esfera	protetiva	e	a	de	persecução	penal	
caminhem	 juntas,	 garantindo	uma	atuação	 rápida,	 eficiente	 e	 enérgica	 em	ambas	 as	
searas	jurídicas,	motivo	pelo	qual,	hoje,	não	há	como	se	admitir	que	os	órgãos	integrantes	
da	rede	de	proteção	e	do	sistema	de	justiça,	seja	protetivo	ou	persecutório,	atuem	de	
modo	desarticulado.

1		Artigo	226,	§	8º	O	Estado	assegurará	a	assistência	à	família	na	pessoa	de	cada	um	dos	que	a	 integram,	criando	
mecanismos	para	coibir	a	violência	no	âmbito	de	suas	relações.	Art.	227.	É	dever	da	família,	da	sociedade	e	do	Estado	
assegurar	à	criança,	ao	adolescente	e	ao	jovem,	com	absoluta	prioridade,	o	direito	à	vida,	à	saúde,	à	alimentação,	
à	educação,	ao	lazer,	à	profissionalização,	à	cultura,	à	dignidade,	ao	respeito,	à	liberdade	e	à	convivência	familiar	e	
comunitária,	além	de	colocá-los	a	salvo	de	toda	forma	de	negligência,	discriminação,	exploração,	violência,	crueldade	
e	opressão.
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1 INTRODUÇÃO

O	 presente	 estudo	 tem	 a	 intenção	 de	 gerar	 uma	 reflexão	 sobre	 a	 violência	
sexual	praticada	contra	crianças	e	adolescentes,	crime	tão	perverso,	com	consequências	
inimagináveis,	 no	 qual,	 não	 raras	 as	 vezes,	 as	 vítimas	 têm	 seus	 direitos	 violados	
justamente	por	quem	tem	o	dever	legal	de	protegê-las.

Crianças	 e	 adolescentes	 são	 as	maiores	 vítimas	 de	 violência,	 pois	 estão	 em	
condição	 especial	 de	 desenvolvimento	 e	 sua	 natural	 imaturidade	 física,	 cognitiva	 e	
psicológica	as	deixam	vulneráveis	em	relação	ao	agressor,	culminando	em	um	quadro	de	
coerção	e	repressão.

O	enfrentamento	da	violência	contra	crianças	e	adolescentes	sofreu	relevante	
alteração	desde	a	promulgação	da	Lei	nº	13.431,	de	4	(quatro)	de	abril	de	2017,	pois	teve	
como	finalidade	precípua	 impedir	 a	 vitimização	 secundária	das	 vítimas	de	violências,	
chegando	 a	 prever	 uma	 nova	modalidade	 de	 violência,	 a	 institucional,	 praticada	 por	
instituições	públicas	ou	conveniadas2.

Esse	texto	legal	veio	positivar	e	regulamentar	uma	prática	que	já	vinha	sendo	
aplicada	 pelos	 magistrados	 brasileiros,	 impondo	 a	 necessária	 integração	 de	 ações	
direcionadas	às	crianças	e	adolescentes	vítimas	de	qualquer	forma	de	violência,	 tudo	
com	base	na	doutrina	da	proteção	 integral,	estabelecida	por	 comando	constitucional	
(artigo	227	da	CF)	e	reforçada	normativamente	pelo	Estatuto	da	Criança	e	do	Adolescente	
(artigo	1º	da	Lei	nº	8.069/90).

Como	 toda	 criança	 e	 adolescente	 devem	 ser	 colocados	 a	 salvo	 de	 qualquer	
forma	 de	 negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão3,	 é	
imprescindível	 que	 tais	 pessoas,	 quando	 vítimas,	 sejam	 ouvidas	 por	meio	 da	 escuta	
especializada	 e	 depoimento	 especial	 (artigos	 7º	 e	 8º	 da	 Lei	 nº	 13.431/2017),	 dando	
maior	concretude	aos	seus	direitos	fundamentais,	respeitando	o	princípio	da	prioridade	
absoluta,	o	qual	também	recai	sobre	o	poder	público4,	sem	se	olvidar	da	necessidade	
de	uma	efetiva	produção	de	prova	no	bojo	do	processo	penal	em	que	se	apure	crimes	
vitimando	a	classe	infantojuvenil.

Não	basta	que	cada	área	de	atuação	seja	eficiente,	pois	urge	a	necessidade	de	
que	o	todo	seja	eficaz,	o	que	inclui	a	área	criminal.

2  Lei nº 13.431/2017, artigo 4º, inciso IV.

3		Lei	nº	8.069/1990,	artigo	5º.

4		Estatuto	da	Criança	e	do	Adolescente:	artigo	4º:	É	dever	da	família,	da	comunidade,	da	sociedade	em	geral	e	do	
poder	público	assegurar,	com	absoluta	prioridade,	a	efetivação	dos	direitos	referentes	à	vida,	à	saúde,	à	alimentação,	
à	educação,	ao	esporte,	ao	lazer,	à	profissionalização,	à	cultura,	à	dignidade,	ao	respeito,	à	liberdade	e	à	convivência	
familiar	e	 comunitária.	Parágrafo	único.	A	garantia	de	prioridade	compreende:	a)	primazia	de	 receber	proteção	e	
socorro	em	quaisquer	circunstâncias;	b)	precedência	de	atendimento	nos	serviços	públicos	ou	de	relevância	pública;	
c)	 preferência	 na	 formulação	 e	 na	 execução	 das	 políticas	 sociais	 públicas;	 d)	 destinação	 privilegiada	 de	 recursos	
públicos	nas	áreas	relacionadas	com	a	proteção	à	infância	e	à	juventude.

2	A	LEI	Nº	13.431/2017:	UMA	MUDANÇA	CULTURAL

Na	prática	jurídica,	constata-se	que	após	a	relevação	do	abuso	sexual	sofrido,	
as	 vítimas	passam	por	diversas	 instituições,	peregrinando	em	busca	de	atendimento,	
proteção	e	justiça.	Durante	esse	processo,	é	comum	exigir-se	que	a	história	seja	narrada	
diversas	vezes,	seja	pela	vítima	ou	por	seus	responsáveis	legais,	ainda	que	a	criança	ou	
adolescente	esteja	presente	no	mesmo	local,	ouvindo	e	vendo	tudo	o	que	se	passa.

Sempre	que	a	vítima	precisa	conversar	sobre	o	abuso	sofrido,	acaba	por	reviver	
a	 violência	 sofrida,	 gerando	 maiores	 traumas	 e	 consequências	 gravosas	 para	 o	 seu	
futuro.	Em	muitos	casos,	os	procedimentos	adotados	acabam	por	expor	ainda	mais	a	
criança	 a	novas	 formas	de	 violência,	 diante	do	despreparo	da	 rede	de	proteção,	 dos	
investigadores	da	polícia	civil	e	da	ausência	de	estrutura	física	e	de	pessoal	do	Poder	
Judiciário.

A	Lei	nº	13.431,	de	04	de	abril	de	2017,	visa	coibir	a	violência	contra	crianças	e	
adolescentes,	em	resposta	ao	disposto	nos	artigos	226	e	227	da	Constituição	Federal5,	
e	se	soma	às	normas	já	existentes,	criando	meios	para	garantir	uma	atuação	eficaz	do	
Poder	Público,	assegurando	um	atendimento	célere,	humanizado,	confiável	e,	do	ponto	
de	vista	probatório,	eficaz	e	confiável.

Referido	diploma	legal	frisa	a	necessidade	de	criação	de	uma	rede	de	proteção	
à	criança	e	ao	adolescente,	com	a	instituição	de	um	órgão	de	referência	responsável	por	
realizar	a	escuta	especializada	das	vítimas	e	por	coordenar	a	atuação	dos	demais	órgãos.	
Sobre	o	tema,	Murillo	José	Digiácomo	e	Eduardo	Digiácomo6	ensinam	que:

“A	efetiva	implementação	da	Lei	exigirá	não	apenas	um	aperfeiçoamento	
das	 estruturas	 de	 atendimento	 hoje	 existentes,	 mas	 também	 uma	
adequação	(e,	em	alguns	casos,	a	própria	criação,	a	partir	do	“zero”)	
de	fluxos	e	protocolos	destinados	a	otimizar	a	atuação	dos	diversos	
órgãos	e	agentes	corresponsáveis,	tanto	em	âmbito	municipal	quanto	
estadual,	que	mais	do	que	nunca	precisam	aprender	a	dialogar	entre	si	
e	a	trabalhar	de	forma	harmônica,	coordenada	e,	sobretudo,	eficiente,	
cada	qual	em	sua	área,	porém	somando	esforços,	na	busca	do	objetivo	
comum	 que	 é	 a	 “proteção	 integral	 e	 prioritária”	 das	 crianças	 e	
adolescentes	vítimas	ou	testemunhas	de	violência”.

Processualmente	falando,	a	inovação	legislativa	busca	assegurar	um	tratamento	
diferenciado	para	os	processos	criminais	envolvendo	vítimas	crianças	e	adolescentes,	

5  Artigo 226, § 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos 
para coibir a violência no âmbito de suas relações. Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-
los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão

6  DIGIÁCOMO, Murillo José. Comentários à Lei n. 13.431/2017. Curitiba, 2018, p. 5.



121120
MP e compromisso com a sociedade - Vol. 1 MP e compromisso com a sociedade - Vol. 1

que	deixam	de	serem	tratados	como	meros	instrumentos	de	produção	de	prova,	ouvidos	
diversas	 vezes,	 por	 agentes	 sem	a	 qualificação	 técnica	 necessária,	 tempos	 depois	 do	
ocorrido,	gerando,	inevitavelmente,	a	chamada	“revitimização”.

Chama-se	 de	 revitimização	 o	 processo	 pelo	 qual	 a	 criança	 ou	 adolescente,	
vítima	de	violências,	são	obrigados	a	reviver	o	trauma	sofrido,	repetidas	vezes,	gerando	
um	sofrimento	continuado	da	vítima	de	um	ato	violento,	mesmo	após	o	encerramento	
deste.	A	revitimização	ocorre,	portanto,	sempre	que	a	vítima	é	submetida	a	processos	
que	a	levam	a	reviver	o	crime	que	a	vitimou.

Dessa	 forma,	a	 repetição	de	caracteres	do	ciclo	de	violência	 leva	a	criança	a	
vivenciar	novamente	aspectos	da	violência	que	sofreu	(VILELA,	2005).	Tal	processo	pode	
ocorrer	pela:

“[...]	 repetição	 de	 atos	 de	 violência	 seja	 pelo	 próprio	 agressor	 ou	
na	 peregrinação	 pelos	 serviços	 para	 receber	 atendimento,	 ou	 pela	
repetição	da	lembrança	de	atos	de	violência	sofridos	quando	o	relato	
do	trauma	necessita	ser	repetido	para	vários	profissionais.	Isso	pode	
acarretar	prejuízo	para	a	justiça,	pois	a	vítima,	por	cansaço,	pode	omitir	
fatos	ou,	por	considerar	que	está	chamando	atenção,	pode	aumentar	
os	acontecimentos.	Outra	situação	é	o	atendimento	sem	privacidade,	
expondo	sua	dor	diante	de	terceiros.”7

De	 acordo	 com	 Rogério	 Sanches	 Cunha8,	 a	 vitimização	 pode	 ser	 primária,	
secundária	ou	terciária,	conceituadas	da	seguinte	forma:

“Dentre	 outras	 definições	 que	 estudiosos	 da	 Vitimologia	 podem	
apresentar,	 podemos	 afirmar	 que	 a	 vitimização	 primária	 é	 aquela	
que	decorre	direta	e	imediatamente	da	prática	delitiva.	Ex.:	a	pessoa	
que	sofre	uma	lesão	corporal.	A	vitimização	secundária	é	o	produto	
da	equação	que	envolve	as	vítimas	primárias	e	o	Estado	em	face	do	
exercício	do	controle	formal.	Em	outras	palavras,	é	o	ônus	que	recai	na	
vítima	em	decorrência	da	operação	estatal	para	apuração	e	punição	
do	 crime.	 Ex.:	 além	 de	 sofrer	 as	 consequências	 diretas	 da	 conduta	
(vitimização	 primária),	 uma	 pessoa	 que	 é	 lesionada	 deverá	 seguir	
a	 uma	 delegacia	 de	 polícia,	 aguardar	 para	 ser	 atendida,	 passar	 por	
um	exame	de	 corpo	de	delito,	 prestar	 depoimento	em	 juízo,	 enfim,	
estará	à	disposição	do	Estado	para	que	o	autor	do	crime	seja	punido.	
A vitimização	terciária	é	a	provocada	pelo	meio	social,	normalmente	
em	decorrência	da	estigmatização	trazida	pelo	tipo	de	crime.	Exemplo	
clássico	é	a	vítima	de	crimes	contra	a	dignidade	sexual,	que,	além	de	
suportar	o	 crime,	 sofre	o	preconceito	de	outras	pessoas,	que	não	a	
aceitam	como	anteriormente.”

7  VILELA, 2005, p.52.

8  CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – Parte Geral. 7ª edição. Editora Juspodivm

A	fim	de	evitar	a	revitimização,	a	lei	instituiu	duas	formas	para	coleta	de	prova	
junto	a	crianças	e	adolescentes	vítimas	ou	testemunhas	de	violências,	as	quais	podem	
ser	utilizadas	no	bojo	de	uma	 investigação	 criminal	ou	durante	um	processo	 judicial.	
Tanto	 a	 escuta	 especializada	 quanto	 o	 depoimento	 especial	 passam	 a	 ser	 encarados	
como	um	direito	da	vítima,	e	devem	ser	 realizados	por	profissionais	qualificados,	em	
local	adequado,	respeitando	as	limitações	da	vítima,	seus	desejos	e	opiniões.

Indiretamente,	essas	inovações	asseguram	uma	maior	celeridade	na	tramitação	
do	 processo	 criminal,	 diante	 da	 previsão	 de	 realização	 da	 escuta	 especializada	 ou	
depoimento	 sem	 dano	 a	 título	 de	 produção	 antecipada	 de	 prova	 sempre	 que	 a	
vítima	 tenha	menos	de	 sete	anos	de	 idade	ou	quando	 se	 tratar	de	 violência	 sexual9,	
com	restrições	à	repetição	do	ato,	o	que	pode	ocorrer	apenas	nos	casos	em	que	ficar	
demonstrado	 cabalmente	 sua	 imprescindibilidade	 e	 existir	 expressa	 concordância	 da	
vítima	(artigo	11§2º	da	Lei	13.431/17).

Infelizmente,	conciliar	essas	disposições	legais	e	direitos	da	vítima	à	necessidade	
de	 se	 assegurar	 aos	 investigados/acusados	 o	 exercício	 do	 contraditório	 e	 da	 ampla	
defesa	não	é	uma	tarefa	simples,	uma	vez	que	a	própria	intimação	pessoal	do	agente	
para	participar	da	produção	antecipada	de	prova	pode	macular	a	escorreita	produção	
probatória,	além	de,	conforme	as	peculiaridades	do	caso,	permitir	que	o	agressor	coaja	
a	vítima	ou	se	evada	do	distrito	da	culpa.

De	 qualquer	 modo,	 a	 pretensão	 dessa	 inovação	 legislativa	 é	 acabar	 com	 o	
amadorismo	 no	 atendimento	 dessas	 demandas,	 tornando	 a	 atuação	 dos	 órgãos	 de	
repressão	e	proteção	mais	eficaz,	buscando,	é	claro,	a	responsabilização	dos	autores	de	
crimes,	mas	sem	causar	ainda	mais	danos	às	vítimas.

Mais	 do	 que	 uma	 alteração	 procedimental,	 a	 lei	 em	 comento	 exige	 uma	
verdadeira	e	radical	mudança	de	comportamento,	uma	mudança	cultural,	notadamente	
sobre	 o	modo	 como	 as	 vítimas	 crianças	 e	 adolescentes	 são	 vistas,	 compreendidas	 e	
atendidas	 pela	 rede	 de	 proteção,	 pela	 autoridade	 policial,	 pelo	Ministério	 Público	 e	
Poder	Judiciário.

3 A ESCUTA ESPECIALIZADA E O DEPOIMENTO ESPECIAL

A	Lei	nº	13.431	de	2017	normatizou	e	organizou	o	sistema	de	garantia	de	direitos	
da	criança	e	do	adolescente	vítima	ou	 testemunha	de	violência,	 criando	mecanismos	
para	prevenir	 e	 coibir	 a	 violência,	 nos	 termos	do	 artigo	227	da	Constituição	 Federal,	
da	 Convenção	 sobre	 os	 Direitos	 da	 Criança	 e	 seus	 protocolos	 adicionais	 e	 de	 outros	

9  Lei 13.431/17: Art. 11. O depoimento especial reger-se-á por protocolos e, sempre que possível, será realizado 
uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado. § 1º O 
depoimento especial seguirá o rito cautelar de antecipação de prova: I - quando a criança ou o adolescente tiver menos 
de 7 (sete) anos; II - em caso de violência sexual.
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documentos	 internacionais,	além	de	estabelecer	medidas	de	assistência	e	proteção	à	
criança	e	ao	adolescente	em	situação	de	violência	(artigo	1º).

Tendo	 a	 lei	 sido	 promulgada	 visando	 coibir	 a	 violência	 contra	 crianças	 e	
adolescentes,	pessoas	em	peculiar	fase	de	desenvolvimento,	deve	ser	assegurada	sua	
proteção	 integral,	 abrangendo	 a	 violência	 institucional,	 causada	 pelo	 Poder	 Público	
durante	o	processo	de	revitimização,	em	que	pessoas	sem	a	habilidade	técnica	necessária	
conduzem	a	produção	de	provas,	violando	a	dignidade	da	pessoa	humana	de	seres	que,	
em	tenra	idade,	já	se	apresentam	tão	sofridos.

Segundo	o	parágrafo	único	do	artigo	3º	deste	diploma	legal,	toda	a	normativa	
construída	é	facultativa	para	as	vítimas	e	testemunhas	de	violência	entre	dezoito	e	vinte	
e	um	anos,	sendo	ideal	que	isso	ocorra,	haja	vista	que	os	princípios	que	embasaram	a	
referida	lei	almejam	um	tratamento	humanizado	e	zeloso	das	vítimas,	o	que	decorre	do	
princípio	da	dignidade	da	pessoa	humana	e	devem	valer	para	todos	aqueles	que	estão	
em	situação	semelhante	ou	de	vulnerabilidade.

Do	mesmo	modo,	 a	 lei	 define	 e	 categoriza	 as	 variadas	 formas	 de	 violência,	
evidenciando	o	amplo	alcance	da	norma,	ressaltando	a	necessidade	de	implementação	
de	 políticas	 públicas	 e	 intervenções	 específicas	 para	 cada	 tipo	 de	 violência,	 as	 quais	
reclamam	um	atendimento	diferenciado	(art.	70-A,	ECA).

Portanto,	 a	 violência	 física;	 psicológica;	 sexual;	 institucional;	 discriminações;	
bullying;	alienação	parental;	tráfico	de	pessoas	e	condutas	que	exponham	crianças	ou	
adolescentes,	direta	ou	indiretamente,	a	crime	violento	contra	membro	da	família	ou	de	
sua	rede	de	apoio,	quando	isto	a	torna	testemunha,	geram	o	direito	de	que	menores	de	
vinte	e	um	anos	sejam	ouvidos	de	modo	humanizado,	por	meio	da	escuta	especializada	
e	depoimento	especial.

Para	o	sucesso	da	prática,	é	necessário	que	todo	atendimento	e	contato	com	
as	 vítimas	 seja	 feito	 com	 a	maior	 cautela	 e	 profissionalismo,	 evitando	 a	 exposição	 a	
situações	que	lhe	cause	sofrimento	ou	constrangimento	adicional.

Apesar	de	uma	relutância	 inicial,	a	escuta	especializada	e	o	depoimento	sem	
dano	são,	hodiernamente,	meios	válidos	de	coleta	de	prova,	não	apenas	oficialmente	
reconhecidos,	mas	preferenciais.	Hoje,	interpretando	sistematicamente,	logicamente	e	
teleologicamente	a	lei	em	questão,	não	há	mais	espaço	para	que	crianças	e	adolescentes	
sejam	ouvidos	diretamente	pela	autoridade	policial	ou	juiz.

De	acordo	com	o	artigo	sétimo	da	lei,	“a	escuta	especializada	é	o	procedimento	
de	entrevista	sobre	situação	de	violência	com	criança	ou	adolescente	perante	órgão	da	

rede	de	proteção10,	limitado	o	relato	estritamente	ao	necessário	para	o	cumprimento	de	
sua	finalidade”.

Murillo	José	Digiácomo	e	Eduardo	Digiácomo11	afirmam	que:

“Mesmo	antes	da	edição	da	Lei	nº	13.431/2017,	a	“escuta	especializada”,	
sob	as	mais	diversas	designações,	já	vinha	sendo	utilizada	para	coleta	do	
relato	de	crianças	e	adolescentes	vítimas	ou	testemunhas	de	violência	
em	todo	o	Brasil,	de	modo	que	tal	prática	passa	agora	a	ser	consagrada	
e	expressamente	reconhecida	como	meio	válido	para	coleta	de	prova	
junto	a	esse	público.	O	fato	de	o	dispositivo	efetuar	referência	expressa	
à	“rede	de	proteção”	não	significa,	ao	contrário	do	que	argumentam	
alguns,	 que	 este	 método	 de	 coleta	 de	 prova	 se	 restringiria	 ao	
“acolhimento”	inicial	(diga-se	a	“recepção	humanizada”)	da	vítima	ou	
testemunha	pela	“rede”,	não	sendo	passível	de	utilização	no	âmbito	de	
processos	judiciais	em	curso	(assim	como	para	instruir	tais	feitos)	e/ou	
que	a	prova	produzida	em	seu	contexto	deva	receber	uma	valoração	
inferior	à	colhida	por	meio	do	depoimento	especial.	Como	visto	acima,	
foi	 opção	 do	 legislador	 elencar,	 num	 mesmo	 Capítulo,	 no	 âmbito	
de	 uma	 lei	 voltada	 especificamente	 ao	 atendimento	 humanizado	
de	 crianças	e	 adolescentes	 vítimas	ou	 testemunhas	de	 violência,	 02	
(duas)	formas	distintas	para	coleta	do	se	seu	relato,	não	estabelecendo	
qualquer	restrição	ou	ressalva	quanto	à	validade	e/ou	possibilidade	de	
utilização	da	escuta	especializada	como	método	de	produção	de	prova	
alternativo	ao	depoimento	especial	(e	com	o	mesmo	valor	probatório	
que	este),	nos	moldes	do	preconizado	de	maneira	expressa	pelo	art.	
22	desta	Lei.”

Em	muitos	 casos,	 a	 escuta	 especializada	 é	 utilizada	 como	 etapa	 preliminar,	
precipuamente	nos	casos	em	que	não	existem	elementos	mínimos	a	apontar	a	ocorrência	
de	um	crime.	Esse	método	pode	ser	utilizado	também	nos	casos	em	que	a	vítima	se	recuse	
a	prestar	depoimento	em	juízo,	o	que	é	um	direito	seu	(art.	5º,	VI	da	Lei	13.431/17).

A	 escuta	 especializada	 é	uma	alternativa	 ao	depoimento	 especial,	 que	pode	
ser	efetivada	pelos	técnicos	da	Secretaria	de	Segurança	Pública,	do	Poder	Judiciário	e	
agentes	integrantes	da	rede	de	proteção,	tanto	em	um	momento	anterior	à	existência	
de	processo	ou	procedimento	investigatório,	quanto	no	âmbito	do	inquérito	policial	ou	
ação	penal,	servindo	o	relato	como	elemento	de	prova,	a	ser	valorado	junto	das	demais.

Ao	 contrário	 do	 depoimento	 especial,	 a	 escuta	 especializada	 não	 tem	 rito	
próprio,	ocorrendo	sem	a	supervisão	direta	da	autoridade	policial	ou	judiciária,	devendo	

10  Assim entendida como o conjunto de órgãos municipais encarregados do atendimento e da promoção de direitos 
de crianças, adolescentes e suas respectivas famílias, que devem atuar de forma articulada/integrada entre si (e com os 
órgãos de segurança pública e com o Sistema de Justiça), com clara definição de papéis e responsabilidades,
promovendo a troca de informações.

11  DIGIÁCOMO, Murillo José. Comentários à Lei n. 13.431/2017. Curitiba, 2018, p. 37.
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observar,	contudo,	os	protocolos	e	normas	 técnicas	aplicáveis	ao	 tema.	Apesar	disso,	
essa	escuta	 tem	valor	probatório,	assim	como	uma	perícia	médica	 realizada	em	uma	
vítima	de	violência	doméstica,	no	bojo	de	um	inquérito	policial,	cabendo	ao	Juiz	valorar	
os	elementos	produzidos	no	contexto	das	demais	provas	produzidas	em	âmbito	judicial.

A	 realização	 dessa	 escuta	 pressupõe	 a	 existência	 de	 profissionais	 com	 a	
qualificação	técnica	necessária,	cabendo	ao	Município	contratar	e	capacitar	integrantes	
da	rede	de	proteção	para	exercerem	essa	tarefa,	a	qual	tem	função	distinta	dos	demais	
atendimentos	prestados	pela	rede	de	proteção	–	de	cunho	protetivo,	terapêutico	-,	pois	
visa	a	coleta	de	 informações	sobre	o	crime,	a	fim	de	garantir	sua	apuração	e	punição	
do	criminoso.	A	finalidade	precípua	é	identificar	indícios	de	situação	de	violência	pelo	
órgão	da	rede	de	proteção,	para	que	se	possa	representar	um	plano	de	atuação	futuro,	
envolvendo	a	 justiça	criminal	e	a	da	 infância	e	 juventude,	em	uma	atuação	conjunta,	
garantindo	os	cuidados	necessários	à	vítima	e	à	sua	integridade	física	e	psíquica,	assim	
como	a	punição	do	autor	do	delito.

O	depoimento	especial,	por	sua	vez,	é	um	procedimento	de	oitiva	da	criança	
ou	 adolescente	 vítima	 ou	 testemunha	 de	 violência	 perante	 a	 autoridade	 policial	 ou	
judiciária.	Logo,	em	breve,	em	cada	juízo	e	delegacia	de	polícia	existirá	um	corpo	técnico	
apto	a	ouvir	a	vítima	menor	de	idade	de	modo	humanizado.

Enquanto	 isso	 não	 ocorre,	 os	 psicológicos	 integrantes	 do	 Serviço	Auxiliar	 da	
Infância	e	da	Juventude	do	Tribunal	de	Justiça	do	Estado	do	Paraná	acabam	assumindo,	
quase	que	inteiramente,	esse	papel,	o	que,	desde	já,	vem	revelando-se	algo	bastante	
positivo.

Em	ambas	as	modalidades,	como	cautela	básica,	a	vítima	deve	ser	resguardada	
de	 qualquer	 contato,	 mesmo	 que	 apenas	 visual,	 com	 o	 suposto	 agressor	 ou	 com	
qualquer	outra	pessoa	que	represente	ameaça,	coação	ou	constrangimento	(art.	9º	da	
Lei	13.431/17).	Além	disso,	certo	que	devem	ocorrer	em	um	local	apropriado,	acolhedor,	
garantindo	privacidade	às	vítimas.

4 A REALIDADE DO SUDOESTE PARANAENSE

O	Conselho	Nacional	de	Justiça	editou,	ainda	no	ano	de	2010,	a	Resolução	nº	
33,	 recomendando	 que	 os	 tribunais	 criassem	 serviços	 especializados	 para	 escuta	 de	
crianças	e	adolescentes	vítimas	ou	testemunhas	de	violências	nos	processos	 judiciais.	
Desde	então,	este	órgão	vem	estimulando	a	criação	das	salas	de	depoimento	especial,	
mas	ainda	são	poucas	as	comarcas	paranaenses	que	contam	com	essa	estrutura.

Na	56º	Seção	Judiciária,	com	sede	na	Comarca	de	Realeza,	englobando	ainda	
Salto	 do	 Lontra,	 Ampére	 e	 Capitão	 Leônidas	 Marques,	 inexiste	 sala	 de	 depoimento	
especial	 devidamente	 estruturada,	 o	 que	 impede	 a	 realização	 das	 oitivas	 durante	 a	

audiência	 de	 instrução,	 com	 transmissão	 em	 tempo	 real	 para	 a	 sala	 de	 audiência,	
na	forma	do	art.	12,	 inciso	 III	da	Lei	13.431/17.	Do	mesmo	modo,	existe	apenas	uma	
psicóloga	concursada	pelo	Tribunal	de	Justiça	do	Estado	do	Paraná,	lotada	na	sede	da	
seção,	portanto,	em	Realeza	–	PR.

Diante	desse	deficit,	a	fim	de	viabilizar	a	produção	de	tais	provas,	psicólogos	
são	inscritos	no	cadastro	de	auxiliares	da	justiça	como	peritos,	sendo	então	nomeados	
pelo	magistrado	do	caso,	o	qual	fixa	um	valor	a	título	de	honorários	(em média, trezentos 
reais),	montante	que	é	cobrado	do	Estado	do	Paraná,	através	de	uma	ação	de	execução	
de	título	judicial.

Em	virtude	de	tais	dificuldades,	ainda	é	comum	que	as	vítimas	sejam	ouvidas	
nas	 delegacias	 de	 polícia,	 pela	 própria	 autoridade	 policial	 ou	 agentes	 de	 segurança	
pública,	 os	 quais	 não	possuem	a	qualificação	 técnica	 e	 cuidado	necessários,	 fazendo	
com	que	o	depoimento	seja	colhido	em	ambiente	frio	e	estigmatizante,	totalmente	em	
descompasso	com	o	que	determina	a	lei	em	exame.

A	porta	de	entrada	de	tais	ocorrências	é,	em	sua	grande	maioria,	a	delegacia	de	
polícia	e/ou	o	Conselho	Tutelar.	Quando	há	uma	atuação	incisiva	da	rede	de	proteção,	
os	próprios	conselheiros	se	deslocam	até	a	autoridade	policial,	registrando	o	necessário	
boletim	de	ocorrência,	a	fim	de	dar	início	à	primeira	etapa	da	persecução	penal.

Ocorre	que,	ao	lado	daqueles	que	até	então	não	se	atentaram	à	necessidade	
de	 realização	 de	 uma	 oitiva	 especializada	 das	 vítimas	menores	 de	 idade,	 há	 os	 que	
banalizam	o	 instituto,	 representando	pela	produção	antecipada	de	prova,	consistente	
no	depoimento	especial	mesmo	quando	tal	diligência	não	é	necessária.

A	título	de	exemplo,	cite-se	um	caso	em	que	a	autoridade	policial	representou	
pela	realização	de	depoimento	especial	de	dois	 irmãos,	um	com	dez	anos	de	 idade	e	
o	outro	com	apenas	oito,	a	fim	de	comprovar	que	a	genitora	dos	mesmos	havia	sido	
ameaçada	 por	 seu	 companheiro.	 Não	menosprezando	 o	 crime	 de	 ameaça	 cometido	
em	âmbito	doméstico,	o	qual	é	bastante	reprovável,	devendo	ser	punido	com	o	maior	
rigor	possível,	 ainda	mais	quando	praticado	na	presença	dos	filhos	da	vítima,	não	 se	
pode	esquecer	que	tal	crime	se	processa	mediante	ação	penal	pública	condicionada	à	
representação	da	vítima	e,	no	caso,	não	havia,	em	concurso,	outro	crime	de	ação	penal	
pública	incondicionada,	como	a	lesão	corporal.

Nesse	 diapasão,	 além	 de	 existir	 a	 possibilidade	 de	 a	 vítima	 se	 retratar	 da	
representação,	pois,	no	caso,	os	envolvidos	não	haviam	se	separado,	já	havia	decorrido	
mais	 de	 seis	meses	 dos	 fatos,	 não	 havendo	motivo	 capaz	 de	 justificar	 juridicamente	
a	 necessidade	 de	 oitiva	 especializada	 ou	 depoimento	 especial	 dos	 filhos	 da	 vítima,	
mesmo	porque	uma	condenação	seria	facilmente	obtida	apenas	com	base	na	palavra	
da	ofendida,	sem	a	necessidade	da	oitiva	das	crianças,	que	seriam	obrigadas	a	reviver	as	
brigas	de	seus	pais.
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Gize-se	que,	como	frisado,	em	nossa	região	há	uma	grave	carência	de	estrutura	
física	 e	 de	 pessoal,	motivo	 pelo	 qual	 apenas	 os	 casos	 realmente	 graves	 devem	 ser	
atendidos	dessa	maneira,	garantindo	que	haja	uma	atuação	célere	e	eficaz.

Comprovando	 que	 ainda	 existe	 um	 longo	 caminho	 a	 ser	 percorrido	 pelos	
operadores	do	direito,	vale	citar	como	exemplo	uma	ação	penal	relativa	a	um	crime	
de	estupro,	em	que	o	Ministério	Público,	ao	oferecer	a	denúncia,	 requereu	a	oitiva	
da	 vítima	através	de	depoimento	especial	 e,	 por	 lapso,	 quando	do	 recebimento	da	
inicial	acusatória,	o	douto	juízo	não	apreciou	tal	requerimento,	o	que	somente	foi	por	
todos	percebido	no	início	da	audiência	de	instrução	e	julgamento,	momento	em	que	o	
Parquet insistiu	que	a	vítima	fosse	ouvida	pela	psicóloga	do	Serviço	Auxiliar	da	Infância	
e	da	Juventude	(SAIJ),	com	a	gravação	da	oitiva,	apresentação	de	quesitos	pelas	partes	
e	a	elaboração	posterior	de	relatório	psicológico,	o	que	foi	indeferido	pelo	magistrado	
que	conduzia	o	caso,	sob	o	argumento	de	que	a	vítima	havia	atingido	sua	maioridade.

Da	decisão	não	cabia	recurso	com	efeito	suspensivo,	razão	pela	qual	a	jovem	
foi	ouvida	durante	a	audiência	de	instrução,	causando	um	enorme	constrangimento	
e	arrependimento	a	todos	os	envolvidos,	pois	ela	chorou	o	tempo	 inteiro,	de	modo	
que	a	gravação	chegou	a	ser	interrompida	diversas	vezes,	dificultando	a	compreensão	
exata	do	que	aconteceu	no	dia	dos	 fatos,	comprometendo	a	produção	probatória	e	
causando	uma	vitimização	secundária	gravíssima.

A	falta	de	conscientização	sobre	a	importância	do	depoimento	especial	atinge	
a	todos,	até	mesmo	os	familiares	das	vítimas,	pois,	infelizmente,	é	comum	se	deparar	
com	casos	em	que	há	uma	evidente	e	perniciosa	 interferência	 familiar	na	produção	
probatória.	 Como	 exemplo,	 pode	 ser	 citada	 uma	 investigação	 onde	 se	 apurava	 a	
prática	de	um	crime	de	estupro	de	vulnerável	praticado	pelo	tio	da	vítima,	em	que	a	
produção	antecipada	de	prova	foi	deferida	a	pedido	do	Ministério	Público,	porém,	a	
fim	de	proteger	seu	irmão,	o	genitor	da	vítima	se	recusava	a	trazê-la	ao	atendimento,	
motivo	pelo	qual	foi	necessário	obter	uma	decisão	judicial	permitindo	que	o	Conselho	
Tutelar	buscasse	a	criança	e	a	trouxesse	até	o	SAIJ	local.

A	necessidade	de	 trabalhar	 a	 rede	de	proteção,	 fomentando	a	 capacitação	
de	seus	membros	é	algo	constante,	pois,	mesmo	nos	dias	de	hoje,	ainda	se	vê	muitos	
conselheiros	tutelares	despreparados,	inseguros	e	descuidados	no	trato	da	questão	da	
violência	contra	crianças	e	adolescentes.	Infelizmente,	muitos	conselheiros	tutelares	
não	são	capazes	de	identificar	situações	criminosas,	agindo	sem	a	discrição,	celeridade	
e	cautela	necessárias	ao	correto	atendimento	das	ocorrências	que	lhes	são	noticiadas.

Mesmo	nos	dias	de	hoje,	ainda	é	possível	 se	deparar	com	graves	omissões	
do	 Conselho	 Tutelar,	 o	 qual	 deixa	 de	 registrar	 boletim	 de	 ocorrência	 noticiando	 o	
cometimento	de	crimes,	principalmente	nos	casos	de	estupro	de	vulnerável	em	que	
não	há	violência	real,	pois	existe	uma	relação	amorosa	entre	o	agressor	e	a	adolescente,	
a	qual,	quando	tiver	menos	de	14	(quatorze	anos),	é	incapaz	de	consentir	validamente	
para	a	prática	da	relação	sexual.

Fugindo	da	temática	da	violência	sexual,	é	relevante	citar	um	caso	em	que	uma	
adolescente	 estava	 sendo,	 constantemente,	 espancada	 por	 sua	 genitora,	 chegando	
ao	ponto	de	ir	até	a	sede	do	Conselho	Tutelar	para	requerer	seu	próprio	acolhimento	
institucional	na	Casa	Lar.	Nesta	ocasião,	segundo	apurado,	a	vítima	apresentava	diversos	
hematomas	 e	marcas	 de	 agressões,	mas	 o	 conselho	 tutelar	 não	 a	 encaminhou	 para	
realização	 de	 laudo	 de	 lesões	 corporais,	 não	 registrou	 boletim	 de	 ocorrência,	 não	
fotografou	as	lesões,	tampouco	buscou	a	realização	de	seu	depoimento	sem	dano.	Logo,	
a	mãe	ficou	impune	de	seus	crimes.

Gize-se	que	essa	mesma	adolescente	vinha	sendo	estuprada	por	seu	próprio	
pai,	 o	que	 foi	 comprovado	nos	 autos	de	medida	de	proteção	em	 trâmite	na	Vara	da	
Infância	e	Juventude,	onde	foi	ele	afastado	do	lar,	sem	que	existisse,	porém,	inquérito	
policial	para	apurar	tais	crimes.

Na	 região	 sudoeste	 do	 Estado	 do	 Paraná,	 diante	 da	 ausência	 de	 psicólogas	
do	juízo	e	das	salas	especiais,	a	colheita	de	prova	não	é	realizada	em	tempo	real,	com	
transmissão	para	a	sala	de	audiência.	Dessa	forma,	na	maior	parte	dos	casos,	um	perito	
é	nomeado	pelo	magistrado	e	as	partes	são	intimadas	para	apresentarem	seus	quesitos,	
mas	o	atendimento	é	feito	apenas	pelo	psicólogo,	sem	a	participação	–	ainda que indireta 
–	das	partes,	o	qual	grava	o	atendimento	por	meio	de	uma	câmera	escondida,	estabelece	
a	confiança	da	vítima	e	passa,	então,	a	abordar	os	quesitos	apresentados	pelas	partes,	
elaborando,	ao	fim,	um	relatório	psicológico	do	caso.

Como	a	oitiva	é	 feita	por	profissional	 capacitado,	com	a	 intimação	prévia	da	
defesa,	que	pode	apresentar	quesitos	e	exigir	a	complementação	do	relatório	psicológico	
emitido	 posteriormente	 ao	 ato,	 não	 há	 prejuízo	 algum	 ao	 investigado/acusado	 e,	
conforme	comando	do	art.	563	do	Código	de	Processo	Penal,	nenhum	ato	será	declarado	
nulo,	se	da	nulidade	não	resultar	prejuízo	para	a	acusação	ou	para	a	defesa.	Tal	situação	
fica	ainda	mais	evidente	quando	a	defesa	é	 intimada	para	participar	da	produção	da	
prova	dessa	forma	e	não	se	insurge,	participando	ativamente,	da	produção	cautelar	de	
provas,	o	que	gera,	sem	dúvida,	a	preclusão	temporal	e	lógica	de	tal	discussão.

A	solução	adotada	tem	sido	muito	efetiva	em	todas	as	suas	finalidades,	pois	
protege	a	vítima,	ao	possibilitar	a	realização	de	uma	oitiva	mais	humanizada,	ocorrida	
distante	da	sala	de	audiência	e	da	pessoa	do	agressor,	assim	como	do	defensor,	juiz	e	
promotor	de	justiça	–	que são pessoas estranhas e sem capacitação técnica no tema -	e	
garante	a	produção	de	provas	necessárias	à	busca	da	verdade	real.

Citando	casos	de	sucesso,	é	válido	mencionar	uma	ação	penal	em	que	se	apura	
crimes	de	tráfico	de	pessoas	para	fins	de	adoção	ilegal,	em	que	os	irmãos	das	crianças	
que	foram	vendidas	e	entregues	para	uma	família	abastada	puderam	ser	ouvidos	por	
meio	de	depoimento	especial,	revelando	que	suas	irmãs	foram	entregues	em	troca	de	
um	ano	de	aluguel.
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Do	mesmo	modo,	agora	especificamente	com	relação	aos	crimes	sexuais,	por	
meio	de	um	depoimento	sem	dano	realizado	durante	a	instrução	processual	foi	possível	
comprovar	que	os	estupros	de	vulnerável	ocorreram	 inúmeras	 vezes,	 e	não	 somente	
uma	como	narrava	a	denúncia,	comprovando-se	a	continuidade	delitiva,	permitindo	o	
aditamento	da	denúncia	e	aplicação	da	causa	de	aumento	de	pena	no	patamar	de	dois	
terços,	conforme	dispõe	o	artigo	71	do	Código	Penal.

5 DA DEFICIÊNCIA NO TRATAMENTO INTERDISCIPLINAR DOS CASOS

Analisando	a	Lei	nº	13.431/17,	percebe-se	que	seus	imperativos	atingem	tanto	
a	esfera	protetiva	quanto	a	esfera	da	persecução	penal,	exigindo	integração	das	ações	
direcionadas	à	criança	e	ao	adolescente,	principalmente	quando	houver	correspondência	
com	 figuras	 típicas	 de	 natureza	 criminal,	 o	 que	 sempre	 ocorrerá	 quando	 estivermos	
diante	de	abusos	sexuais.

Com	a	instituição	do	sistema	de	garantia	de	direitos	da	criança	e	do	adolescente	
vítima	ou	testemunha	de	violência,	não	há	como	aceitar	que	os	órgãos	integrantes	da	
rede	de	proteção	e	do	sistema	de	justiça,	seja	protetivo	ou	persecutório,	atuem	de	modo	
desarticulado.

Consoante	 o	 Pacto	 pela	 Infância	 Segura,	 “o Depoimento Especial tem por 
finalidade promover a proteção integral às crianças e adolescentes, no ato de suas 
inquirições sobre a situação de violência, em processo judicial, precipuamente no sentido 
de se evitar a revitimização dos depoentes, e, consequentemente, a necessidade de 
produção antecipada de provas consideradas como urgentes e relevantes observadas à 
necessidade, adequação e proporcionalidade da medida, como previsto no inciso I, do 
art. 156, do Código de Processo Penal, e no art. 11, da Lei Federal nº 13.431/201712.

Nota-se,	 portanto,	 que	 o	 depoimento	 especial	 ou	 a	 escuta	 especializada	
devem	seguir	o	rito	cautelar	de	antecipação	de	prova,	as	quais,	segundo	ensina	Renato	
Brasileiro,	são:

[…]	 aquelas	 produzidas	 com	 a	 observância	 do	 contraditório	 real,	
perante	a	autoridade	judicial,	em	momento	processual	distinto	daquele	
legalmente	previsto,	ou	até	mesmo	antes	do	 início	do	processo,	em	
virtude	de	situação	de	urgência	e	 relevância.	Tais	provas	podem	ser	
produzidas	 na	 fase	 investigatória	 e	 em	 juízo,	 sendo	 indispensável	
prévia	autorização	judicial13 

12  Pacto pela Infância Segura – Prevenção e combate a crimes contra a criança. Curitiba, 21 de fevereiro de 2019.

13  LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 4ª edição. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 576.

Sobre	 o	 tema,	 o	 Código	 de	 Processo	 Penal,	 em	 seu	 artigo	 156,	 afirma	que	
a	 produção	 antecipada	 de	 provas	 urgentes	 e	 relevantes	 somente	 pode	 ocorrer	 se	
provada	a	necessidade,	adequação	e	proporcionalidade	da	medida.	Por	óbvio,	diante	
da	finalidade	da	Lei	nº	13.431/2017,	tais	requisitos	devem	sofrer	uma	releitura	à	luz	
do	novo	sistema,	tendo	em	vista	que	a	razão	de	ser	desta	medida	cautelar	é	validar	
a	prova	colhida	antecipadamente,	sob	o	crivo	do	contraditório,	a	tornando	capaz	de	
fundamentar	futura	decisão	judicial.

A	partir	dessa	nova	diretriz,	uma	vez	colhida	a	prova	mediante	contraditório	
antecipado,	a	nova	oitiva	somente	ocorrerá	excepcionalmente,	na	forma	do	artigo	11,	
§2°	da	referida	lei14.	Revela-se,	dessa	forma,	a	necessidade	de	articulação	da	rede	de	
proteção	e	dos	órgãos	de	persecução	penal,	para	que,	assim	que	sejam	detectados	
indícios	 de	 violência,	 seja	 acionado	 o	 Ministério	 Público,	 para	 que	 este	 órgão	
encete	providências	a	fim	de	garantir	a	imediata	realização	do	depoimento	especial,	
preferencialmente	perante	o	juízo	criminal.

Isto	 porque,	 ainda	 que	 realizada	 no	 juízo	 criminal,	 permite-se	 o	
compartilhamento	de	prova	com	a	juízo	da	infância	e	juventude,	assegurando	o	início	
da	persecução	penal,	garantindo	que	o	caso	não	caia	no	esquecimento	após	a	simples	
aplicação	 de	 algumas	medidas	 de	 proteção	 previstas	 no	 artigo	 101	 do	 Estatuto	 da	
Criança	e	do	Adolescente.

A	primeira	vista,	essa	afirmação	parece	bastante	simplória	e	até	mesmo	óbvia,	
mas	 a	 realidade	 comprova	que	 ainda	não	há	uma	atuação	 interdisciplinar	 eficiente	
dos	membros	do	Ministério	Público	e	da	rede	de	proteção,	pois,	não	raras	as	vezes,	
caminha-se	apenas	em	um	sentido,	ajuizando-se	ação	visando	a	aplicação	de	medidas	
de	proteção	e	outras	cautelares,	esquecendo-se	por	completo	da	obrigatoriedade	de	
ajuizamento	da	respetiva	ação	penal	para	apurar	os	mesmos	fatos	ou	vice-versa.

Nos	casos	em	que	a	comunicação	do	abuso	sexual	é	feita	apenas	ao	Conselho	
Tutelar,	 muitas	 vezes	 apenas	 as	 medidas	 de	 proteção	 são	 aplicadas,	 garantindo	 o	
afastamento	do	agressor	do	lar,	mas	sem	o	necessário	registro	do	Boletim	de	Ocorrência	
referente	ao	caso,	com	o	qual	 seria	elaborada	a	portaria	 inaugural	de	um	 inquérito	
policial,	dando	início	às	investigações.

Pode-se	 apontar	 que	 a	 justiça	 criminal,	 quando	 caminha,	 o	 faz	 a	 passos	
lentos,	 de	modo	 que	 a	 justiça	 protetiva,	 por	 vezes,	 acaba	 sendo	 a	 responsável	 por	
garantir	a	aplicação	de	medidas	de	proteção	e	outras	cautelares	capazes	de	garantir	
o	afastamento	do	agressor	do	 lar,	medidas	de	proibição	de	contato	ou,	em	últimos	
casos,	o	acolhimento	institucional	da	vítima.

14  § 2º Não será admitida a tomada de novo depoimento especial, salvo quando justificada a sua imprescindibilidade 
pela autoridade competente e houver a concordância da vítima ou da testemunha, ou de seu representante legal.
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Até	aí	tudo	bem,	já	que	os	requisitos	para	aplicação	de	uma	medida	de	proteção	
são	 menos	 rígidos	 do	 que	 os	 de	 uma	 prisão	 preventiva,	 por	 exemplo.	 O	 problema	
nasce	quando	inexiste	a	necessária	integração	entre	o	sistema	de	justiça	protetivo	e	o	
criminal,	os	quais	deveriam	andar	de	mãos	dadas,	recebendo	apoio	da	rede	de	proteção,	
especialmente	do	Conselho	Tutelar.

Essa	 falta	 de	 integração	 e	 de	 raciocínio	 interdisciplinar	 pode	 culminar	 nas	
mais	variadas	em	 injustiças,	uma	vez	que	o	 fato	de	ter	sido	ajuizada	ação	de	medida	
de	proteção	não	dispensa	uma	atuação	criminal	rápida	e	enérgica,	visando	a	prisão	e	
punição	do	responsável.

Murilo	José	Digiácomo	aponta	que15:

A	 autoridade	 competente	 e	 os	 técnicos	 (próprios	 ou	 da	 “rede	 de	
proteção”)	 que	 irão	 realizar	 a	 escuta	 especializada	 e	 o	 depoimento	
especial	devem	manter	um	canal	de	comunicação	permanente	 (não	
apenas	 durante	 a	 realização	 da	 diligência	 propriamente	 dita),	 pois	
embora,	em	linhas	gerais,	sejam	inevitavelmente	estabelecidos	alguns	
“combinados”	prévios,	que	serão	válidos	para	todos	os	casos	(algumas	
perguntas/abordagens	 básicas,	 logicamente,	 deverão	 ser	 efetuadas	
em	 todos	 os	 casos	 e/ou	 diante	 de	 situações	 específicas),	 outras	
poderão	 ser	 de	 interesse	 de	 um	 determinado	 processo	 a	 depender	
das	peculiaridades	do	caso,	e	é	importante	que,	com	a	antecedência	
devida,	sejam	apresentadas	pelo	Juiz	e	pelas	partes,	para	que	possam	
ser	avaliadas,	reformuladas	ou	rejeitadas,	de	modo	a	oitiva	da	vítima	
ou	testemunhas	ocorra	com	fluidez	e	sem	maiores	sobressaltos.

Quando	 a	 justiça	 protetiva	 caminha	 isoladamente,	 a	 produção	 de	 prova	
raramente	é	feita	de	modo	antecipado,	motivo	pelo	qual	a	vítima	acaba	sendo	ouvida	
tardiamente,	meses	ou	anos	depois	do	ocorrido,	momento	em	que	uma	prisão	preventiva	
não	seria	facilmente	obtida,	diante	da	dificuldade	de	provar	a	presença	dos	pressupostos	
legais	elencados	no	artigo	312	do	Código	de	Processo	Penal.

A	título	ilustrativo,	cite-se	um	infeliz	exemplo	de	ausência	de	visão	interdisciplinar	
por	 parte	 do	 Ministério	 Público,	 que	 tomou	 conhecimento,	 por	 meio	 do	 Conselho	
Tutelar,	acerca	da	existência	de	fortes	indícios	de	um	estupro	de	vulnerável	vitimando	
uma	adolescente,	a	qual	vinha	sendo,	reiteradamente,	abusada	por	seu	próprio	genitor,	
tomando	as	providências	necessárias	apenas	no	tocante	à	justiça	protetiva.	Nesse	caso,	
o	conselho	tutelar	não	registrou	o	boletim	de	ocorrência	do	caso,	deixando	de	noticiar	
o	crime	à	autoridade	policial,	o	que	garantiria	a	instauração	de	um	inquérito	policial,	se	
omitindo	na	tomada	de	providências	a	fim	de	que	fosse	realizada	a	escuta	especializada	
pela	rede	de	proteção,	culminando	em	uma	atuação	totalmente	desarticulada.

15  DIGIÁCOMO, Murillo José. Comentários à Lei n. 13.431/2017. Curitiba, 2018, p. 33.

Neste	caso,	os	conselheiros	 tutelares	elaboraram,	 tão	somente,	um	relatório	
que	foi	entregue	junto	à	Promotoria	de	Justiça,	que	obteve	o	afastamento	do	agressor	do	
lar	na	seara	cível,	no	âmbito	de	uma	ação	de	destituição	do	poder	familiar	que	tramitava	
na	vara	da	infância	e	da	juventude,	sem	tomar	a	cautela	de	requisitar	a	instauração	de	
inquérito	policial	e	de	requerer	a	produção	antecipada	de	provas.

O	poder	familiar	foi	suspenso	liminarmente	e	dentre	as	medidas	de	proteção	
aplicadas	estava	o	tratamento	psicológico,	sendo	que	os	diversos	laudos	elaborados	pela	
psicóloga	 da	 rede	municipal	 de	 saúde	 comprovaram	a	materialidade	 e	 a	 autoria	 dos	
diversos	estupros	de	vulnerável	vitimando	a	adolescente.	Porém,	como	não	se	tratava	
de	processo	envolvendo	criança	acolhida,	a	audiência	de	instrução	do	feito	levou	anos	
para	ser	realizada.

Durante	a	audiência	de	instrução,	o	genitor	se	fez	presente	e	foi	ouvido,	negando	
os	 fatos.	No	entanto,	compulsando	os	autos,	constatou-se	a	existência	de	prova	farta	
comprovando	os	estupros	de	vulnerável	que	vitimaram	a	adolescente,	provas	estas	que	
o	agressor	 tomou	conhecimento	durante	a	 realização	do	ato	processual	e,	apesar	da	
possibilidade	de	compartilhamento	de	provas,	inexistia	ação	penal	apurando	os	mesmos	
fatos,	o	que	 frustrou	a	possibilidade	de	prendê-lo	preventivamente	e	ver	uma	rápida	
resposta	da	justiça	criminal.

Confrontado	com	a	prova	produzida	na	ação	de	destituição	do	poder	familiar,	
o	agressor	tomou	conhecimento	de	que	sua	filha	relatou	tudo	o	que	ocorreu	durante	
o	período	em	que	foi	abusada	sexualmente,	podendo,	facilmente,	evadir-se	do	distrito	
da	culpa	ou,	ainda	pior,	passar	a	interferir	no	depoimento	a	ser	futuramente	prestado	
pela	vítima,	a	intimidando,	ameaçando	e	a	coagindo	a	relatar	os	fatos	de	forma	diversa	
quando	da	realização	de	seu	depoimento	especial.

Um	 bom	 advogado	 poderia,	 inclusive,	 questionar	 a	 validade	 dos	 laudos	
psicológicos	 elaborados	 pela	 psicóloga	 que	 atendeu	 a	 vítima	 por	 anos,	 diante	 da	
ausência	de	participação	da	defesa	e	apresentação	de	quesitos,	o	que	violaria,	em	tese,	
os	princípios	do	contraditório	e	da	ampla	defesa.

Nota-se,	portanto,	que	o	agressor	foi	afastado	do	lar	e	teve	seu	poder	familiar	
suspenso,	anos	se	passaram,	a	vítima	recebeu	atendimento	psicológico,	mas	nenhuma	
medida	criminal	foi	realizada,	revelando	a	desarmonia	entre	a	justiça	protetiva	e	criminal,	
o	que	impediu	a	prisão	preventiva	do	agressor	e	sua	rápida	punição.

6 CONCLUSÃO

O	 ordenamento	 jurídico	 brasileiro	 enfatiza,	 na	 Constituição	 Federal	 e	 nos	
mais	 variados	diplomas	 legais,	 a	 proteção	 integral	 que	deve	 ser	 dispensa	 às	 crianças	
e	 adolescentes,	 dever	 que	 atinge	 a	 família,	 a	 comunidade,	 a	 sociedade	 e	 o	 poder	
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público.	Contudo,	nota-se	que	os	direitos	infantojuvenis	são,	por	vezes,	invalidados	pela	
violência,	já	que	as	crianças	e	os	adolescentes	formam	um	público	vulnerável,	devido	às	
suas	particularidades	enquanto	seres	em	desenvolvimento.

A	violência	contra	crianças	e	adolescentes	é	um	tema	em	crescente	expansão,	
pois	suas	consequências	vão	além	das	marcas	físicas,	produzindo	impactos	indefinidos	
no	crescimento	dessas	pequenas	vítimas,	motivo	pelo	qual	a	criação	de	um	sistema	
de	garantia	de	direitos	é	algo	elogiável,	apesar	de	se	perceber	que	existe	um	 longo	
caminho	a	ser	trilhado,	pois	não	existe,	ainda	hoje,	a	desejável	articulação	entre	os	
órgãos	 integrantes	 da	 rede	 de	 proteção	 e	 do	 sistema	 de	 justiça,	 seja	 protetivo	 ou	
persecutório.

Partindo-se	da	premissa	de	que	as	crianças	e	adolescentes	são	seres	humanos	em	
condições	peculiares	de	desenvolvimento,	com	repertório	verbal	limitado,	aliado	ao	fato	
de	que	o	processo	de	revelação	da	violência	sofrida	é	doloroso,	nota-se	que	o	psicólogo	
assume	papel	de	suma	importância,	pois	apenas	ele	pode	atuar,	tecnicamente,	como	um	
facilitador	da	comunicação	e	como	um	mediador	capaz	de	garantir	a	compreensão	dos	
fatos	ocorridos	pelos	operadores	do	direito.

Já	 passou	 do	 momento	 de	 se	 valorizar,	 além	 das	 marcas	 físicas,	 os	 danos	
psicológicos	produzidos	pelo	crime,	investindo	na	contratação	de	psicólogos	especialistas	
em	escutas	humanizadas,	assim	como	na	capacitação	da	rede	de	proteção,	evitando	a	
revitimização	das	crianças	e	adolescentes,	mas,	ainda	assim,	garantindo	a	produção	de	
prova	para	o	processo	penal.

Outrossim,	 vige	 a	 necessidade	 de	 capacitação	 da	 rede	 de	 proteção	 e	 dos	
agentes	de	segurança,	a	fim	de	garantir	a	implementação	de	protocolos	de	atendimentos	
completos	 e	 úteis	 tanto	 ao	 processo,	 quanto	 à	 vítima,	 que	 deve	 receber	 apoio	 e	
tratamento	necessários	para	garantir	a	superação	dos	traumas	decorrentes	dos	crimes	
que	a	vitimaram.

Mais	 do	 que	 uma	 alteração	 procedimental,	 a	 Lei	 nº	 13.431/17	 exige	 uma	
mudança	de	comportamento,	especialmente	 sobre	o	modo	como	as	vítimas	crianças	
e	adolescentes	são	vistas	e	compreendidas.	Hoje	em	dia,	não	existe	mais	espaço	para	
que	o	depoimento	de	uma	vítima	que	ainda	não	atingiu	a	maioridade	seja	colhido	nos	
moldes	tradicionais,	pois	não	há	uma	faculdade	do	magistrado,	mas	sim	uma	imposição	
legal	de	que	todas	as	vítimas	de	abuso	sexual	e	aquelas	menores	de	sete	anos	sejam	
ouvidas,	antecipadamente,	por	meio	do	depoimento	especial.

Entre	as	tantas	atribuições	do	Ministério	Público,	revela-se	de	suma	importância	
que	todos	os	membros	mantenham	um	olhar	atento	para	o	tema,	garantindo	que	os	filhos	
dos	outros	tenham	os	mesmos	direitos	que	seus	próprios	filhos,	tratando,	então,	cada	
caso	de	abuso	sexual	infantil	com	todo	respeito	e	atenção	necessária,	atuando	de	modo	
interdisciplinar,	buscando,	de	modo	célere,	o	deferimento	das	cautelares	de	produção	

antecipada	 de	 prova,	 ajuizando	 as	 respectivas	 ações	 penais	 o	 mais	 rápido	 possível,	
pleiteando,	 quando	 necessário,	 a	 prisão	 preventiva	 dos	 denunciados,	 garantindo,	 do	
mesmo	modo,	a	aplicação	de	medidas	de	proteção	às	vítimas,	obrigando	o	poder	público	
municipal,	se	for	o	caso,	a	prestar	atendimento	psicológico	ou	psiquiátrico	aos	infantes	
que	necessitam	desse	serviço.

A	mudança	é	lenta	e	existe	muito	a	ser	feito,	mas	a	positivação	do	depoimento	
especial	e	da	escuta	especializada	como	meios	de	prova	é	algo	que	renova	as	esperanças	
dos	operadores	do	direito	que	acreditam	na	possibilidade	de	avanço	para	um	 futuro	
mais	justo,	em	que	os	direitos	das	crianças	e	adolescentes	sejam	respeitados	e	tutelados	
não	só	pelo	Poder	Público,	garantindo	uma	maior	dignidade	para	esse	público.
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OITIVA INFORMAL: A IMPORTÂNCIA DE UM 
OLHAR DIFERENCIADO NA IDENTIFICAÇÃO 
DAS CAUSAS DO ATO INFRACIONAL E NO 
RECONHECIMENTO DA REALIDADE SOCIAL DO 
ADOLESCENTE

Karina Freire Gonçalves de Almeida
Promotora de Justiça do Ministério 

Público do Estado do Paraná

SUMÁRIO:	 1	 Delimitação	 do	 problema;	 2	 Justificativa;	 3	 Objetivo	 do	 trabalho;	 
4	Desenvolvimento;	5	Conclusão.

RESUMO:	 O	 presente	 trabalho	 aborda	 a	 temática	 da	 oitiva	 informal	 do	 adolescente	
que	 praticou	 ato	 infracional,	 realizada	 pelo	 membro	 do	 Ministério	 Público,	 buscando	
entender	os	motivos	pelos	quais	o	adolescente	praticou	determinada	conduta,	além	de	
conhecer	a	realidade	social	em	que	se	encontra	inserido,	no	intuito	de	aplicar	uma	medida	
socioeducativa	ou	medida	de	proteção	de	cunho	pedagógico	que	melhor	se	amolda	ao	
caso	 concreto.	 A	 oitiva	 informal	 não	 é	 uma	 oportunidade	 para	 simplesmente	 ouvir	 o	
adolescente,	mas	para	também	compreender	a	sua	realidade	e	buscar	sua	ressocialização,	
retirando-o	da	situação	de	risco,	mediante	um	olhar	sensibilizado	do	agente	ministerial,	à	
luz	da	proteção	integral	prevista	no	Estatuto	da	Criança	e	do	Adolescente.

1 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

	 Qual	a	 importância	da	oitiva	 informal	do	adolescente	no	âmbito	da	 Infância	e	
Juventude,	realizada	pelo	Promotor	de	Justiça?

2 JUSTIFICATIVA

	 O	presente	trabalho	de	conclusão	de	curso	de	preparação	e	aperfeiçoamento,	
visando	o	vitaliciamento	ao	cargo	de	Promotor	de	Justiça	do	Ministério	Público	do	Estado	
do	Paraná,	possui	como	justificativa	a	necessidade	de	abordar	aspectos	práticos	da	oitiva	
informal,	principalmente	para	membros	recém-ingressos	na	carreira.
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3 OBJETIVO DO TRABALHO 

	 O	 presente	 trabalho	 de	 conclusão	 de	 curso	 busca	 trazer	 exemplos	 concretos	
de	 oitivas	 informais	 realizadas	 na	 2ª	 Promotoria	 de	 Justiça	 da	 Comarca	 de	 Assis	
Chateaubriand,	demonstrando	as	consequências	positivas	que	decorreram	do	ato.

4 OITIVA INFORMAL: A IMPORTÂNCIA DE UM OLHAR DIFERENCIADO NA IDENTIFICAÇÃO 
DAS CAUSAS DO ATO INFRACIONAL E NO RECONHECIMENTO DA REALIDADE SOCIAL 
DO ADOLESCENTE:

A	oitiva	informal	do	adolescente	que	praticou	um	ato	infracional	é	prevista	no	
art.	179	do	Estatuto	da	Criança	e	do	Adolescente	(ECA).	Trata-se	de	medida	adotada	
pelo	membro	do	Ministério	Público,	momento	em	que	o	agente	ministerial	poderá	
ter	um	contato	direto	com	o	adolescente	a	fim	de	indagá-lo	sobre	a	autoria	do	ato	
infracional	que	lhe	fora	imputado,	os	motivos	que	o	levaram	a	praticar	tal	ato,	bem	
como	para	colher	informações	pessoais	do	adolescente,	tais	como	frequência	escolar,	
com	quem	reside,	se	já	fez	uso	de	drogas	e	bebidas	alcoólicas,	se	já	praticou	outros	
atos	infracionais,	etc.

Nos	termos	do	art.	179	do	ECA:

Art.	179.	Apresentado	o	adolescente,	o	 representante	do	Ministério	
Público,	 no	mesmo	 dia	 e	 à	 vista	 do	 auto	 de	 apreensão,	 boletim	de	
ocorrência	ou	relatório	policial,	devidamente	autuados	pelo	cartório	
judicial	 e	 com	 informação	 sobre	 os	 antecedentes	 do	 adolescente,	
procederá	imediata	e	informalmente	à	sua	oitiva	e,	em	sendo	possível,	
de	seus	pais	ou	responsável,	vítima	e	testemunhas.

A	oitiva	informal,	além	de	um	poder-dever	do	Promotor	de	Justiça,	também	se	
constitui	em	um	direito	do	adolescente	a	quem	se	atribui	a	prática	de	ato	infracional.	
Trata-se	 de	 um	 ato	 privativo	 do	 Promotor	 de	 Justiça	 e	 um	 momento	 crucial	 no	
procedimento	de	apuração	de	ato	 infracional,	no	qual	o	agente	ministerial	decidirá	o	
melhor	encaminhamento	para	o	adolescente.

Após	proceder	à	oitiva	informal	do	adolescente,	o	Ministério	Público	poderá:	(i)	
arquivar	os	autos,	caso	entenda	que	não	estão	presentes	indícios	mínimos	da	autoria	e	
materialidade	do	ato	infracional	(artigo	180,	inciso	I	do	ECA);	(ii)	oferecer	remissão	como	
forma	de	exclusão	do	processo,	atentando	para	as	circunstâncias	pessoais	do	adolescente	
e	contexto	social	em	que	o	ato	foi	praticado	(artigo	180,	inciso	II	do	ECA);	(iii)	oferecer	
representação	perante	o	Poder	Judiciário,	a	fim	de	que	seja	instaurado	um	procedimento	
de	apuração	de	ato	infracional,	visando	a	aplicação	de	medida	socioeducativa	ao	final	

(artigo	180,	inciso	III	do	ECA);	(iv)	por	fim,	requerer	novas	diligências	no	intuito	de	melhor	
esclarecer	os	fatos.

No	que	diz	respeito	à	remissão,	cabe	mencionar	a	Recomendação	nº	02/2013	
da	Corregedoria-Geral	do	Ministério	Público	do	Estado	do	Paraná,	que	preceitua	que	
“no momento da oitiva informal, o Promotor de Justiça verificará as condições em que se 
encontra o adolescente, com a oportunidade de indagá-lo pessoalmente sobre sua versão 
e causas do envolvimento no ato conflitante com a lei, permitindo, ainda, a identificação 
de circunstâncias que demandem a realização de diligências complementares.”

A	aludida	Recomendação	orienta	aos	“Promotores de Justiça com atribuições na 
área da Infância e Juventude/Adolescentes em Conflito com a Lei, o efetivo cumprimento 
do artigo 179 da Lei nº 8.069/90, com a realização da denominada oitiva informal em 
todos os casos que envolvam adolescentes a quem se atribua prática de ato infracional, 
independentemente de sua natureza e/ou gravidade, dispensando a realização do ato 
apenas em casos excepcionalíssimos (quando por algum motivo for comprovadamente 
impossível o comparecimento do adolescente).”

Além	 disso,	 recomenda-se	 que	 no	momento	 da	 oitiva	 informal	 seja	 sempre	
verificado	 qual	 o	 melhor	 encaminhamento	 a	 ser	 dado	 ao	 caso,	 de	 modo	 que	 a	
concessão	de	remissão	cumulada	com	medida	socioeducativa	observe	os	princípios	da	
excepcionalidade	da	intervenção	judicial	e	da	intervenção	mínima,	previstos	no	artigo	
35,	incisos	II	e	VII,	da	Lei	nº	12.594/2012,	“sempre na perspectiva de agilizar ao máximo 
a resposta estatal diante da prática do ato infracional.”

Conforme	 ensinamento	 de	 Murillo	 José	 Digiácomo	 e	 Ildeara	 de	 Amorim	
Digiácomo1:	“O Ministério Público exerce um papel-chave na definição do que ocorrerá 
a seguir com o procedimento e com o adolescente, razão pela qual deve ter especial 
cautela quando da análise do caso e de sua proposta de solução, que deve ser sempre 
efetuada à luz do disposto nos arts. 112, §1º, 113 c/c 100 e 126, do ECA.”

Após	 breve	 explanação	 acerca	 do	 que	 consiste	 a	 oitiva	 informal,	 cumpre	
esclarecer	a	importância	da	sensibilidade	do	agente	ministerial	ao	realizar	este	ato,	se	
atentando	para	as	causas	que	levaram	o	adolescente	a	praticar	o	ato	infracional,	bem	
como	a	 realidade	 social	 em	que	o	adolescente	está	 inserido.	 Esta	agente	ministerial,	
durante	 a	 designação	 para	 atuar	 na	 2ª	 Promotoria	 de	 Justiça	 da	 Comarca	 de	 Assis	
Chateaubriand,	 vem	 desempenhando	 suas	 funções	 na	 área	 da	 Infância	 e	 Juventude	
há	 cerca	 de	 catorze	 meses.	 Durante	 este	 período,	 foram	 inúmeras	 oitivas	 informais	
realizadas,	cabendo	destacar	algumas	delas,	evidenciando	a	 importância	de	um	olhar	
sensibilizado	do	membro	do	Ministério	Público	ao	ouvir	o	adolescente.

1  Estatuto da criança e do adolescente anotado e interpretado / Murillo José Digiácomo e Ildeara Amorim Digiácomo 
– Curitiba. Ministério Público do Estado do Paraná. Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do 
Adolescente, 2017. 7ª Edição.
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Primeiramente,	 interessante	 ressaltar	 que	 a	 prática	 de	 ato	 infracional	 está	
intimamente	 ligada	 à	 evasão	 escolar,	 sendo	que	um	ponto	 comum	dos	 adolescentes	
infratores	 é	 justamente	 a	 infrequência	 aos	 bancos	 escolares.	 Quando	 esta	 agente	
ministerial	 inicia	 a	 oitiva	 do	 adolescente,	 sempre	 é	 perguntado	 se	 o	 mesmo	 vem	
frequentando	às	aulas,	sendo	que	aproximadamente	80%	dos	adolescentes	respondem	
negativamente.	Ao	 ser	 indagado	 sobre	o	motivo	da	evasão	escolar,	 a	 grande	maioria	
afirma	 que	 é	 simplesmente	 por	 desinteresse.	 Nota-se	 que	 a	 drogadição	 e	 famílias	
desestruturadas	também	contribuem	para	a	evasão	escolar.

Dito	isto,	passa-se	a	citar	casos	reais	de	adolescentes	infratores	na	2ª	Promotoria	
de	 Justiça	 de	Assis	 Chateaubriand,	 utilizando-se	 nomes	 fictícios	 a	 fim	de	 preservar	 a	
intimidade	dos	adolescentes.

Um	 dos	 casos	 que	mais	 chamou	 atenção	 foi	 do	 adolescente	 João,	 o	 qual	
praticou	o	ato	infracional	análogo	à	injúria	racial.	João	espalhou	a	foto	de	uma	colega,	
negra,	no	aplicativo	Whatsapp,	afirmando	que	o	cabelo	da	colega	parecia	ninho	de	
urubu.	A	prática	do	ato	infracional	não	chegou	ao	conhecimento	do	Ministério	Público	
através	 da	Delegacia	 de	 Polícia,	mas	 sim	 através	 da	 própria	 vítima	 e	 sua	 genitora,	
as	quais	compareceram	na	Promotoria	de	Justiça	pedindo	providências.	Afirmaram	
que	já	haviam	ido	duas	vezes	na	Delegacia	registrar	o	Boletim	de	Ocorrências,	mas	
nenhuma	 medida	 era	 tomada,	 sequer	 os	 autos	 do	 Boletim	 de	 Ocorrência	 foram	
encaminhados	ao	Ministério	Público.	Foram	colhidas	as	declarações	da	vítima	e	de	
sua	 genitora,	 a	 qual	 narrou	 que	 não	 queria	 que	 nada	 de	 ruim	 acontecesse	 com	o	
adolescente,	mas	apenas	que	ele	aprendesse	a	respeitar	o	próximo	e	entendesse	a	
gravidade	de	sua	conduta.

Instaurou-se	Notícia	de	Fato	na	Promotoria	de	Justiça	e	foi	designada	data	para	
a	oitiva	informal	de	João.	Ao	ser	ouvido,	o	mesmo	declarou	que	estava	arrependido	e	
pediu	 desculpas	 para	 a	 vítima.	 Considerando	 as	 circunstâncias	 do	 ato	 infracional,	 foi	
concedida	 remissão	 cumulada	 com	medida	 socioeducativa	 de	 prestação	 de	 serviços	
comunitários	 (de	cunho	pedagógico),	além	da	medida	consistente	em	apresentar	um	
trabalho	na	Semana	da	Consciência	Negra	na	escola	acerca	da	importância	de	respeitar	
as	diferenças.	A	apresentação	foi	combinada	em	conjunto	com	a	professora	da	escola	
em	que	o	adolescente	estudava,	e	tal	medida	foi	salutar	para	conscientizar	os	demais	
alunos	sobre	a	gravidade	do	racismo.

Nota-se	 que,	 no	 caso	 narrado,	 a	 simples	medida	 de	 prestação	 de	 serviço	 à	
comunidade	talvez	não	seria	suficiente	para	a	reeducação	do	adolescente.	Foi	necessário	
se	atentar	para	a	motivação	de	João	ao	praticar	tal	conduta,	a	qual	inclusive	configura	
bullying,	 de	modo	a	 conscientizá-lo	a	 respeitar	o	próximo.	Ademais,	o	pedido	 formal	
de	desculpa	caracteriza	uma	prática	restaurativa,	que	busca	reaproximar	o	agressor	da	
vítima	através	do	diálogo	e	restabelecer	uma	relação	de	respeito.

Outra	 oitiva	 informal	 marcante	 foi	 de	 Maria,	 a	 qual	 teria	 praticado	 o	 ato	
infracional	equiparado	ao	desacato	em	face	de	uma	professora.	Ao	receber	o	Boletim	
de	 Ocorrências	 Circunstanciado	 e	 ler	 a	 narrativa	 dos	 fatos,	 esta	 agente	ministerial	
se	assustou	com	a	falta	de	respeito	da	adolescente,	a	qual	xingou	sua	professora	de	
palavras	de	baixo	calão.	Contudo,	 toda	a	perspectiva	do	ato	 infracional	 foi	alterada	
no	momento	da	oitiva	informal.	Quando	indagada	sobre	o	motivo	pelo	qual	xingou	a	
professora,	Maria	afirmou	que	havia	pedido	ajuda	para	a	professora	pois	estava	com	
dificuldade	com	a	matéria,	sendo	que	a	professora	lhe	mandou	calar	a	boca	e	a	xingou	
de	macaca	em	razão	de	sua	cor.	Na	ocasião,	também	foi	ouvida	a	mãe	da	adolescente,	
a	qual	informou	que	já	haviam	outros	relatos	de	injúrias	raciais	e	racismo	praticados	
pela	mencionada	professora	no	Núcleo	Regional	de	Educação,	e	que	ela	sempre	 foi	
preconceituosa	com	sua	filha.

Ao	final	da	oitiva	foi	explicado	para	a	adolescente	que	desacatar	a	professora,	
mesmo	 diante	 de	 um	 xingamento,	 não	 era	 uma	 conduta	 apropriada,	 concedendo-
se	 	 remissão	 cumulada	 com	 medida	 socioeducativa	 de	 advertência,	 submetida	 à	
homologação	judicial.	Além	disso,	diante	dos	fatos	narrados,	foi	oferecida	denúncia	na	
Vara	Criminal	em	face	da	professora	pela	injúria	racial	praticada	contra	a	adolescente.	
Veja-se	que,	inicialmente,	ao	tomar	conhecimento	do	ato	infracional,	os	olhos	estavam	
simplesmente	voltados	para	a	conduta	praticada	pela	adolescente,	contudo,	após	ter	um	
contato	direto	com	a	jovem	e	ouvi-la,	restou	esclarecido	que	sua	conduta	foi	um	reflexo	
a	partir	de	uma	conduta	odiosa	praticada	pela	professora.

Uma	outra	 situação	marcante	envolveu	o	adolescente	Vitor.	O	adolescente	
havia	praticado	o	ato	infracional	análogo	ao	delito	de	roubo,	e	quando	foi	ouvido	no	
Ministério	Público,	o	mesmo	admitiu	o	fato	e	perguntou	o	que	aconteceria	com	ele.	Ao	
saber	que	provavelmente	seria	decretada	sua	internação	provisória	e	encaminhado	ao	
CENSE,	Vitor	se	desesperou	e	indagou	o	que	aconteceria	com	a	mãe	dele,	a	qual	ficaria	
sozinha	 sem	 o	 filho,	 demonstrando	 extrema	 preocupação	 com	 a	 genitora.	 Relatou	
que	estavam	sem	água	e	sem	 luz	diante	da	 falta	de	pagamento	das	contas	 (de	oito	
reais),	 e	que	ele	e	 sua	mãe	estavam	vivendo	a	base	de	uma	cesta	básica	 fornecida	
pela	Assistência	Social	e	trinta	e	nove	reais	referentes	ao	Programa	Bolsa	Família.	Ao	
fim,	perguntou	se	esta	agente	ministerial	o	ajudaria	a	conseguir	um	emprego	caso	não	
fosse	para	o	CENSE.

Diante	 de	 suas	 declarações,	 restou	 claro	 a	motivação	 do	 ato	 infracional.	 De	
todo	modo,	 considerando	 a	 gravidade	 do	 fato	 (ato	 análogo	 ao	 roubo),	 foi	 requerida	
sua	 internação	 provisória,	 a	 qual	 foi	 decretada	 pelo	 Poder	 Judiciário.	 Contudo,	 após	
os	quarenta	e	 cinco	dias	de	 internação	provisória,	Vitor	 foi	 liberado	e	no	mesmo	dia	
se	submeteu	a	entrevista	de	emprego	em	um	supermercado	em	Assis	Chateaubriand,	
sendo	 contratado	 como	 adolescente	 aprendiz.	 Posteriormente,	 foi	 instaurado	 um	
Procedimento	 Administrativo	 para	 acompanhar	 a	 vulnerabilidade	 social	 do	 núcleo	
familiar	e	ajudar	a	mãe	a	receber	o	Benefício	de	Prestação	Continuada.
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Felizmente,	após	alguns	meses	de	tramitação,	o	Procedimento	Administrativo	
foi	 arquivado	 diante	 da	 notícia	 oriunda	 do	CRAS	no	 sentido	de	 que	Vitor	 e	 sua	mãe	
estavam	sendo	devidamente	assistidos	pela	rede	de	proteção	e	que	foram	encaminhados	
para	programa	de	tarifa	social	para	abastecimento	de	água	e	energia	elétrica.	Relatou-se	
que	Vitor	estava	trabalhando	e	estudando,	e	ainda,	que	a	mãe	inclusive	chegou	a	afirmar	
que	‘não sabia o que ia fazer com tanto dinheiro’	(se	referindo	ao	valor	de	um	salário-
mínimo).

Outro	ato	infracional	marcante	consistiu	na	pichação	do	muro	de	uma	escola	
por	cinco	adolescentes,	contendo	xingamentos	a	respeito	de	um	colega	de	sala.	Todos	
os	 adolescentes	 foram	 ouvidos	 no	Ministério	 Público,	 bem	 como	 seus	 responsáveis,	
sendo	que	foi	concedida	remissão	cumulada	com	a	obrigação	de	reparar	o	dano,	isto	é,	
a	repintura	do	muro	pichado,	bem	como	pedido	de	desculpas	à	vítima	como	uma	prática	
restaurativa.

Por	fim,	um	último	caso	marcante,	envolvendo	o	adolescente	Marcelo,	chegou	
ao	conhecimento	do	Ministério	Público	através	de	sua	tia	que	trabalha	no	fórum.	A	tia	
do	adolescente	abordou	esta	agente	ministerial	narrando	que	estava	muito	preocupada	
com	 seu	 sobrinho,	 o	 qual	 não	 estava	 estudando	 direito,	 dormia	 durante	 as	 aulas	 e	
teria	praticado	cyberbullying.2	 Relatou	que	Marcelo	 faz	 curso	 técnico	de	 computação	
no	 Instituto	 Federal	 do	 Paraná	 e	 que,	 no	 laboratório	 de	 informática,	 o	 adolescente	
alterou	os	 códigos	do	Twitter de	uma	colega,	a	fim	de	que	constasse	uma	 frase	 com	
conteúdo	obsceno	supostamente	publicada	pela	colega	na	sua	 rede	social.	Um	outro	
aluno	tirou	foto	da	tela	do	computador	e	repassou	nas	redes	sociais,	de	modo	que	a	
foto	 foi	amplamente	divulgada	entre	os	estudantes.	A	tia	narrou	que	a	vítima	estava	
extremamente	envergonhada,	mas	que	o	diretor	do	Instituto	havia	dito	que	o	assunto	
seria	 restrito	 ao	 ambiente	 escolar.	 Diante	 disso,	 solicitou	 que	 esta	 agente	ministerial	
realizasse	a	oitiva	de	Marcelo,	no	 intuito	de	conscientizá-lo	sobre	a	gravidade	de	sua	
conduta	(que	poderia	ser	equiparada	ao	delito	de	difamação).

Na	ocasião	da	oitiva	 informal,	Marcelo	admitiu	a	conduta,	momento	em	que	
esta	agente	ministerial	explicou	para	ele	que	sua	conduta	era	extremamente	reprovável	e	
que	aquele	fato,	além	de	ser	considerado	bullying,	também	poderia	configurar	um	crime	
contra	a	honra	da	vítima.	Os	pais	de	Marcelo	 foram	ouvidos,	sendo	que	sua	genitora	
inclusive	chorou,	dizendo	que	seu	filho	havia	sido	 influenciado	por	 ‘más	companhias’	
para	fazer	aquilo,	e	que	não	sabia	mais	o	que	fazer	com	o	filho,	visto	que	sempre	dava	
conselhos	 a	Marcelo	mas	 este	 não	mudava	 seu	 comportamento.	 Narrou	 que	 o	 filho	
estava	desinteressado	na	escola	e	só	dormia,	sendo	que	em	casa	passava	o	dia	inteiro	no	
celular	e	computador,	sem	estudar.

2  Cyberbullying pode ser conceituado como intimidação sistemática virtual consistente em depreciar, enviar mensagens 
intrusivas da intimidade, enviar ou adulterar fotos e dados pessoais que resultem em sofrimento ou com o intuito de 
criar meios de constrangimento psicológico e social, nos termos da Lei nº 13.185/2015.

Após	 ser	 explicado	 para	 o	 adolescente	 as	 possíveis	 consequências	 do	 ato	
infracional	praticado,	bem	como	a	importância	de	se	comprometer	com	os	estudos	diante	
da	iminência	de	sua	maioridade,	afirmando	esta	agente	ministerial	que	todos	estavam	
ali	tentando	ajudá-lo	e	compreender	a	motivação	de	sua	conduta,	Marcelo	começou	a	
chorar.	Afirmou	que	o	fato	foi	somente	uma	brincadeira	e	que	não	tinha	consciência	das	
proporções	que	aquela	conduta	poderia	tomar,	e	ao	fim,	se	virou	para	os	pais	e	pediu	
desculpas	a	eles,	afirmando	que	estava	arrependido	e	que	tentaria	melhorar.

Posteriormente,	em	contato	com	a	tia	de	Marcelo,	esta	afirmou	que	após	a	oitiva,	
o	adolescente	está	extremamente	comprometido	com	os	estudos	e	vem	apresentando	
um	comportamento	adequado	e	respeitoso,	evidenciando	que	a	oitiva	informal	trouxe	
reflexos	positivos	para	sua	vida.

A	 intenção	de	relatar	acima	os	casos	reais	consiste	em	revelar	a	 importância	
da	oitiva	 informal	 ser	 realizada	pelo	próprio	Promotor	de	 Justiça,	pessoalmente,	 sem	
delegar	 o	 ato	 aos	 servidores	 da	 Promotoria,	 pois	 é	 neste	 momento	 que	 o	 agente	
ministerial	poderá	ter	um	contato	direto	com	o	adolescente,	possibilitando	que	sejam	
colhidas	 informações	pessoais	a	 respeito	do	menor	e	do	ato	 infracional,	 informações	
estas	que	possivelmente	não	foram	reveladas	na	Delegacia	de	Polícia.

Ademais,	nos	casos	em	que	é	concedida	remissão,	é	imprescindível	focar	nas	
necessidades	 do	 adolescente	 para	 que	 seja	 aplicada	 uma	medida	 socioeducativa	 ou	
medida	de	proteção	adequada.	Por	exemplo,	nos	casos	em	que	o	adolescente	possui	
algum	vício	de	drogadição,	uma	das	medidas	aplicada	pode	ser	o	encaminhamento	ao	
CAPS.	No	caso	de	adolescente	evadido	da	escola,	pode-se	aplicar	a	medida	de	matrícula	
obrigatória	em	estabelecimento	de	ensino.	Quando	envolve	ato	infracional	equiparado	
a	delito	de	trânsito	(como,	por	exemplo,	dirigir	sem	habilitação),	o	adolescente	pode	ser	
encaminhado	para	uma	palestra	educativa	a	ser	ministrada	pelo	DETRAN.

Além	disso,	em	situações	em	que	há	uma	vítima	 (além	do	Estado),	 a	 Justiça	
Restaurativa	se	revela	como	uma	salutar	providência	a	fim	de	reparar	o	dano	causado,	
como,	por	exemplo,	um	pedido	de	desculpa	pelo	adolescente.	Neste	contexto,	a	Justiça	
Restaurativa	 pode	 ser	 trabalhada	 no	 âmbito	 escolar,	 de	modo	 que	 condutas	 menos	
graves	sejam	resolvidas	no	próprio	ambiente	escolar,	somente	sendo	encaminhados	ao	
Ministério	Público	casos	mais	graves	que	indicam	a	necessidade	de	aplicação	de	alguma	
medida	socioeducativa	ou	protetiva,	 com	base	nos	princípios	da	excepcionalidade	da	
intervenção	judicial	e	da	intervenção	mínima.
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5 CONCLUSÃO

Em	 conclusão,	 o	 objetivo	 do	 presente	 trabalho	 consistiu	 em	 explanar	 a	
importância	de	um	olhar	sensibilizado	por	parte	do	Promotor	de	Justiça	no	momento	
da	 oitiva	 informal,	 visando	 identificar	 as	 causas	 do	 ato	 infracional	 e	 reconhecer	 a	
realidade	 social	 em	 que	 o	 adolescente	 se	 encontra	 inserido,	 a	 fim	 de	 possibilitar	
a	 aplicação	 da	 medida	 socioeducativa	 mais	 adequada	 ao	 caso	 concreto.	 De	 nada	
adianta	 simplesmente	 transcrever	 a	 narração	 do	 adolescente	 e	 aplicar	 sempre	 a	
mesma	medida	socioeducativa	indiscriminadamente,	sem	se	preocupar	com	aspectos	
pessoais	e	íntimos	do	adolescente.

Ressalte-se	 que	 medida	 socioeducativa	 não	 se	 confunde	 com	 pena.	 O	
objetivo	 da	 aplicação	 das	 medidas	 socioeducativas,	 ao	 contrário	 do	 que	 ocorre	
com	a	lei	penal,	não	é	a	punição	da	adolescente,	mas	sua	recuperação	por	meio	de	
tratamento	socioeducativo	e/ou	protetivo	que	se	fizer	necessário,	tendo	por	escopo	
sempre	 a	 solução	 menos	 rigorosa	 possível,	 levando-se	 em	 conta	 as	 necessidades	
pedagógicas,	 preferindo-se	 aquelas	 que	 visem	 ao	 fortalecimento	 dos	 vínculos	
familiares	e	comunitários.

Conforme	 leciona	Murillo	 José	Digiácomo3,	“enquanto as penas possuem um 
caráter eminentemente retributivo/punitivo, as medidas socioeducativas têm um caráter 
predominantemente pedagógico, com preocupação única de educar o adolescente 
acusado da prática de ato infracional, evitando sua reincidência.”

Neste	contexto,	sempre	deve	ser	ressaltado	o	princípio	do	respeito	à	peculiar	
condição	do	adolescente	como	pessoa	em	desenvolvimento,	impondo	uma	análise	da	
conduta	 infracional	 sob	uma	ótica	diferenciada,	 sem	perder	de	vista	que	não	se	está	
lidando	com	um	imputável,	mas	com	adolescentes	que,	na	forma	da	lei	e	da	Constituição	
Federal,	são	destinatários	da	proteção	integral	por	parte	do	Estado.

Mesmo	diante	da	correria	do	dia	a	dia,	tendo	em	vista	as	inúmeras	atribuições	
do	Promotor	de	 Justiça,	a	oitiva	 informal	é	um	momento	crucial	para	que	o	membro	
do	Ministério	Público	 tenha	um	contato	direto	com	o	adolescente	e	possa	 identificar	
as	suas	necessidades,	buscando	soluções	pedagógicas	para	que	o	mesmo	não	volte	a	
praticar	ato	infracional	e	reflita	sobre	as	consequências	de	seu	comportamento,	tudo	à	
luz	do	que	determinam	os	artigos	227,	artigo	5º,	inciso	LIV	e	228	da	Constituição	Federal	
e	artigos	171	a	190	do	ECA,	os	quais	atribuem	ao	Ministério	Público	a	função	de	zelar	
pelo	efetivo	respeito	aos	direitos	e	garantias	constitucionais	assegurados	às	crianças	e	
adolescentes,	garantindo	a	proteção	integral.

3  Estatuto da criança e do adolescente anotado e interpretado / Murillo José Digiácomo e Ildeara Amorim Digiácomo 
– Curitiba. Ministério Público do Estado do Paraná. Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do 
Adolescente, 2017. 7ª Edição.
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SUMÁRIO:	 1	 Delimitação	 do	 problema;	 2	 Justificativa;	 3	 Objetivo	 do	 trabalho;	 
4	Introdução;	5	Do	rol	exemplificativo	das	medidas	protetivas	de	urgências	à	ofendida	
elencadas	na	Lei	Maria	da	Penha;	6	Da	proposta	de	nomeação	de	advogado	dativo	às	
mulheres	 vítima	 de	 violência	moral	 como	medida	 protetiva	 de	 urgência	 à	 ofendida;	 
7	Da	conclusão.

RESUMO:	Apesar	dos	diuturnos	esforços	empregados	com	o	intento	de	se	coibir	e	prevenir	
a	violência	doméstica	e	familiar	contra	a	mulher,	em	cumprimento	à	inteligência	do	§	8º	
do	art.	226	da	Constituição	Federal	e	dos	variados	diplomas	 internacionais,	cediço	que	
a	pretensão	punitiva	exercida	pelas	mulheres	em	relação	à	violência	moral	sofrida,	com	
destaque	às	 condutas	que	configuram	calúnia,	difamação	e	 injúria,	 resta	 sobremaneira	
prejudicada	 no	 processo	 penal.	 Isso	 porque,	 constata-se	 o	 reduzido	 número	 de	 ações	
penais	de	natureza	privada	ajuizadas	para	responsabilização	dos	agressores,	a	despeito	do	
interesse	da	ofendida,	seja	pelo	desconhecimento	da	lei	processual	penal,	seja	pela	falta	de	
orientação	da	rede	de	apoio	ou	dos	órgãos	responsáveis	pelas	investigações	preliminares,	
seja	pela	dificuldade	do	exercício	da	titularidade	da	ação	penal	por	ausência	de	assistência	
jurídica	 integral	e	gratuita	às	mulheres	em	situação	de	vulnerabilidade	 (inexistência	de	
Defensoria	 Pública	 Estadual).	 Assim,	 justifica-se	 a	 necessidade	 de	 se	 descortinarem	
soluções	alternativas	para	garantia	do	regular	exercício	da	ação	penal	de	natureza	privada,	
por	meio	da	representação	adequada	ao	oferecimento	de	queixa-crime.

1 DELIMITAÇÃO DO TEMA

	 Dificuldade	 da	 promoção	 da	 ação	 penal	 privada	 no	 âmbito	 dos	 crimes	
perpetrados	com	violência	doméstica	e	familiar	contra	a	mulher.

2 JUSTIFICATIVA

	 Necessidade	de	se	garantir	a	proteção	dos	direitos	e	garantias	 fundamentais	
das	 mulheres,	 inclusive	 no	 que	 se	 refere	 ao	 direito	 de	 processar	 criminalmente	 o	
agressor.
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3 OBJETIVO DO TRABALHO

	 Conscientizar	 os	 operadores	 do	 direito	 acerca	 da	 necessidade	 de	 serem	
empregados	esforços	complementares	com	o	 intento	de	 facilitar	o	acesso	à	 justiça	da	
mulher,	que	deseja	a	punição	dos	agentes	pelo	cometimento	de	crimes	de	alçada	privada.

4 INTRODUÇÃO

Inicialmente,	 de	 todo	 oportuno	 destacar	 a	 indubitável	 relevância	 do	
empreendimento	de	esforços,	mediante	a	adoção	de	mecanismos	variados,	com	o	fito	de	
se	coibir	e	prevenir	a	violência	doméstica	e	familiar	contra	a	mulher,	nos	termos	do	§	8º	do	
art.	226	da	Constituição	Federal,	da	Convenção	sobre	a	Eliminação	de	Todas	as	Formas	de	
Violência	contra	a	Mulher,	da	Convenção	Interamericana	para	Prevenir,	Punir	e	Erradicar	
a	Violência	contra	a	Mulher	e	de	outros	tratados	internacionais	ratificados	pela	República	
Federativa	do	Brasil.

Como	 se	 sabe,	 a	 Lei	 11.340/2006	 elenca	 uma	 série	 exemplificativa	 de	 formas	
de	violência	doméstica	e	 familiar	 contra	mulher,	 a	 citar:	 a)	 violência	física;	b)	 violência	
psicológica;	c)	violência	sexual;	d)	violência	patrimonial;	e)	violência	moral.

Nota-se	 no	 cotidiano	 das	 Promotorias	 de	 Justiça,	 a	 dispensação	 de	 condutas	
eficazes	com	o	fim	de	se	responsabilizar	criminalmente	os	sujeitos	que	cometem	delitos	
com	prevalência	das	relações	domésticas	e	familiares,	substancialmente	no	que	se	relaciona	
àqueles	vinculados	a	ações	penais	de	natureza	pública	incondicionada	ou	condicionada	à	
representação.

Isso	porque,	para	a	deflagração	da	persecução	penal	em	juízo,	quando	consideradas	
as	ações	penais	desta	estirpe,	basta,	ao	menos	em	regra,	a	manifestação	de	vontade	da	
vítima	por	meio	de	representação	criminal	ou	então	o	conhecimento	pela	autoridade	da	
ocorrência	delituosa.

Nessa	esteira,	entende-se	que	pretensão	punitiva	decorrente	da	prática	de	delitos	
que	envolvam	violência	física	(feminicídio,	lesão	corporal	e	vias	de	fato),	violência	psicológica	
(ameaça),	violência	sexual	(estupro	e	estupro	de	vulnerável)	e	violência	patrimonial	(furto	
e	apropriação	indébito	–	excepcionado	o	dano)	é	costumeiramente	exercida	pelo	titular	
da	ação	penal,	em	especial	porque	privativa	do	Ministério	Público.	Aqui,	a	eficaz	atuação	
ministerial	 se	 dá	 substancialmente	 em	 decorrência	 da	 imperatividade	 do	 princípio	 da	
obrigatoriedade	e	indisponibilidade	da	ação	penal	pública.

Lado	 outro,	 cristalina	 a	 fragilidade	 da	 proteção	 penal	 conferida	 às	 tramas	
arquitetadas	com	prevalência	das	relações	domésticas	e	familiares	contra	a	mulher	que	
envolvam	violência	moral,	destacando-se,	por	ora,	o	delito	de	injúria,	previsto	no	art.	140	
do	Código	Penal,	ocorrência	frequentemente	noticiada	no	seio	dos	cadernos	inquisitoriais.

Diversamente	 do	 que	 ocorre,	 em	 regra,	 com	 aqueles	 de	 natureza	 física,	
psicológica,	sexual	e	patrimonial,	os	crimes	típicos	de	violência	moral	são	de	natureza	
privada,	 de	 sorte	 que	 seu	 processamento	 deve	 se	 dar	 por	 meio	 do	 ajuizamento	 de	
queixa-crime,	conforme	comando	inserto	no	artigo	145,	“caput”	do	Código	Penal.

Em	outras	palavras,	 tem-se	que	a	 legitimidade	para	o	exercício	do	direito	de	
punir	é	transferida	do	Estado	para	a	vítima	ou	seu	representante	legal,	em	situação	de	
substituição	processual	ou	legitimação	extraordinária	(LIMA,	2016,	p.	253).

Diante	da	transferência	da	titularidade	da	ação	penal,	entende-se,	em	concorde	
unanimidade,	pela	fragilização	da	responsabilização	criminal	dos	agressores.

Não	se	ignora	que,	por	vezes,	a	vítima	prefira	o	silêncio	em	prejuízo	da	punição,	
por	 uma	 série	 variada	 de	 motivos,	 a	 exemplo	 da	 reconciliação,	 o	 que,	 diga-se	 de	
passagem,	obrigatoriamente	deverá	ser	respeitado.	Porém,	certo	é	que	reiteradamente	
a	impunidade	decorre	não	da	vontade	da	vítima,	mas	sim	do	desconhecimento	da	lei	
processual	penal,	da	falta	de	orientação	da	rede	de	apoio	ou	dos	órgãos	responsáveis	pela	
primeira	fase	da	persecução	penal,	ou	ainda	da	dificuldade	do	exercício	da	titularidade	
da	ação	penal	por	ausência	de	assistência	jurídica	integral	e	gratuita	às	mulheres	que	se	
encontram	expostas	a	situações	de	risco.

E	mais,	não	é	de	se	 ignorar	que	o	desconhecimento	da	 lei	processual	penal,	
notadamente	 das	 condições	 da	 ação	 penal	 (legitimidade),	 não	 é	 só	 da	 vítima,	 mas	
também	de	alguns	dos	operadores	do	direito,	a	comprometer	significativamente	o	êxito	
sancionar.	Explica-se.

Como	 vi	 acontecer,	 quando	 dos	 atendimentos	 realizados	 nas	 Delegacias	 de	
Polícia,	não	é	rara	a	consignação	genérica	e	abstrata	ao	final	dos	depoimentos	que	“a	vítima	
deseja	 representar	 criminalmente	pelas	 lesões,	ameaças	e	 injúria”,	equivocadamente	
conferindo	tratamento	jurídico	idêntico	aos	delitos.

Tecnicamente	 falando,	 diante	 da	 natureza	 privada	 da	 ação	 penal,	 não	 há	 se	
falar	 em	 representação	 criminal	 pelo	 cometimento	do	delito	 de	 injúria.	 Reitera-se:	 o	
processamento	depende	do	oferecimento	de	queixa-crime,	ou	seja,	da	iniciativa	direta	
da	vítima	ou	de	seu	representante	legal.

Pior,	 mais	 grave	 do	 que	 o	 erro	 técnico	 é	 o	 falso	 sentimento	 de	 proteção	
estatal	 transmitido	 à	 vítima.	 Quando	 manifesta	 a	 ofendida	 interesse	 indiscriminado	
em	 representar	 criminalmente,	 indiscutível	 que	 estará	 ela	 esperando	 uma	 atuação	
repressiva,	integral	e	adequada	do	Estado,	direcionada	à	responsabilização	criminal	do	
infrator	pelo	cometimento	de	todos	os	delitos	que	a	vitimaram.	Dentre	eles,	certamente	
se	incluem	as	ofensas	que	atentaram	contra	sua	honra.

Ocorre	que	o	caderno	inquisitorial	contendo	“representação	criminal”	para	o	
oferecimento	de	denúncia	pelo	cometimento	de	delito	que	violou	sua	honra,	tal	qual	
hoje	tratado,	está	fadado	ao	insucesso.
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Ao	receber	o	 Inquérito	Policial	 concluído	nessas	condições,	duas	alternativas	
restarão	ao	Promotor	de	Justiça:	o	aguardo	do	escoamento	do	prazo	decadencial	de	06	
(seis)	meses	para	o	oferecimento	de	queixa	pela	legitimada,	nos	moldes	do	art.	19	do	
Código	de	Processo	Penal,	ou	a	postulação	da	extinção	da	punibilidade	do	agente	com	a	
consequente	promoção	de	arquivamento	em	razão	do	escoamento	do	prazo	decadencial	
para	oferecimento	da	peça	acusatória,	nos	 termos	do	art.	 38	do	Código	de	Processo	
Penal	e	103	e	107,	inciso	IV,	ambos	do	Código	Penal.

E	mais,	não	há	dúvidas	de	que	a	falta	de	processamento	do	crime	por	ausência	
de	queixa-crime	igualmente	se	dá	em	razão	da	dificuldade	de	acesso	à	justiça.	Não	é	
de	se	ignorar	a	dificuldade	enfrentada	pela	vítima	mulher	para	obtenção	da	assistência	
jurídica	 devida,	 não	 só	 em	 decorrência	 da	 ausência	 de	 condições	 financeiras	 de	
constituir	 advogado,	 mas	 também	 diante	 de	 sua	 exposição	 a	 uma	 situação	 de	
hipervulnerabilidade.

Navegando	nesses	mares,	 giza-se	que	a	 vulnerabilidade	não	decorre	única	e	
exclusivamente	de	fatores	econômicos,	mas	também	jurídicos,	organizacionais	e	sociais,	
com	destaque	à	estigmatização	das	mulheres,	não	raramente	deflagrada	por	força	da	
enraizada	e	reprovável	cultura	patriarcal.

Por	 tudo,	 infere-se	 que	 na	 grande	maioria	 dos	 casos	 o	 agente	 que	 comete	
violência	moral	contra	a	mulher	permanece	impune	por	circunstâncias	alheias	à	vontade	
da	vítima.

Lamentável	que	 reiteradamente	 seja	essa	 circunstância	 fática	 ignorada	pelos	
operadores	do	direito,	sob	o	fundamento	de	que	se	trata	de	delito	de	menor	potencial	
ofensivo	ou	por	entendimentos	pessoais	de	sua	“irrelevância	penal”	quando	comparada	
a	 outros	 delitos,	 especialmente	 quando	 considerado	 o	 elevado	 acervo	 processual	
existente.	 Ademais,	 não	 é	 de	 se	 ignorar	 que	 há	 quem	 entenda	 pela	 prevalência	 da	
intervenção	mínima	ou	mesmo	exclusiva		intervenção	no	âmbito	social.

Ainda	que	se	entenda	que	os	delitos	perpetrados	a	partir	do	emprego	de	violência	
moral	 sejam	de	menor	 reprovabilidade	em	sentido	amplo,	o	que	se	admite	apenas	a	
título	de	argumentação,	certo	é	que	a	análise	isolada	do	preceito	secundário	dos	tipos	
penais	 não	 serve	 como	 fundamento	 isolado	para	 se	 ignorar	 as	 graves	 consequências	
geradas	à	mulher	em	decorrência	do	ato.

A	propósito,	não	é	de	se	olvidar	que	devem	ser	empregados	esforços	com	o	
intento	 de	 se	 conferir	 eficácia	 máxima	 às	 normas	 constitucionais	 e	 internacionais,	
independentemente	de	qualquer	classificação	de	crime	mais	ou	menos	grave.	Zela-se,	
nesse	ponto,	pela	preservação	da	dignidade	humana	das	mulheres.

Sobre	 o	 tema,	 enaltece	 o	 art.	 38	 da	 Conferência	 de	 Direitos	 Humanos	 das	
Nações	Unidas,	que	definiu	de	maneira	formal	a	violência	contra	a	mulher	como	espécie	

de	 violação	 de	 direitos	 humanos,	 a	 necessidade	 de	 apresentação	 de	 uma	 resposta	
satisfatória	às	condutas	violadoras	de	gênero.

“38.	 A	 Conferência	 Mundial	 sobre	 Direitos	 Humanos	 realça	 a	
importância	do	 trabalho	a	desenvolver	no	sentido	da	eliminação da 
violência	contra	as	mulheres	na	vida	pública	e	privada,	a	eliminação	
de	 todas	 as	 formas	 de	 assédio	 sexual,	 a	 exploração	 e	 o	 tráfico	 de	
mulheres,	 a	 eliminação	de	preconceitos	 contra	o	 sexo	 feminino	na	
administração	 da	 justiça	 e	 a	 irradicação	 de	 quaisquer	 conflitos	 que	
possam	 surgir	 entre	 os	 direitos	 das	 mulheres	 e	 os	 efeitos	 nocivos	
de	 certas	 práticas	 tradicionais	 ou	 consuetudinárias,	 preconceitos	
culturais	 e	 extremismos	 religiosos.	 A	 Conferência	 Mundial	 sobre	
Direitos	do	Homem	apela	à	Assembleia	Geral	que	adote	o	projeto	de	
declaração	 sobre	 a	 violência	 contra	 as	mulheres	 e	 insta os Estados 
a	 combaterem	 a	 violência	 contra	 as	 mulheres	 em	 conformidade	
com	 as	 suas	 disposições.	 As	 violações	 dos	 direitos	 humanos	 das	
mulheres	em	situações	de	conflito	armado	constituem	violações	dos	
princípios	 fundamentais	 dos	 direitos	 humanos	 internacionais	 e	 do	
direito	humanitário.	Todas	as	violações	deste	gênero,	especialmente	
o	homicídio,	a	violação	sistemática,	a	escravatura	sexual	e	a	gravidez	
forçada,	requerem	uma	resposta	particularmente	eficaz.”

Em	complementação,	ressalta-se	o	teor	da	Convenção	sobre	a	Eliminação	de	
Todas	as	Formas	de	Discriminação	contra	a	Mulher	(Convenção	da	Mulher):

“Artigo	2º	  
Os	Estados	Partes	condenam	a	discriminação	contra	a	mulher	em	todas	
as	suas	formas,	concordam	em	seguir,	por	todos	os	meios	apropriados	
e	 sem	 dilações,	 uma	 política	 destinada	 a	 eliminar	 a	 discriminação	
contra	a	mulher,	e	com	tal	objetivo	se	comprometem	a:  
a)	 Consagrar,	 se	 ainda	 não	 o	 tiverem	 feito,	 em	 suas	 constituições	
nacionais	 ou	 em	 outra	 legislação	 apropriada	 o	 princípio	 da	
igualdade	do	homem	e	da	mulher	 e	 assegurar	 por	 lei	 outros	meios	
apropriados	a	realização	prática	desse	princípio;	  
b)	 Adotar	 medidas	 adequadas,	 legislativas	 e	 de	 outro	 caráter,	
com	 as	 sanções	 cabíveis	 e	 que	 proíbam	 toda	 discriminação	
contra	a	mulher;      
c)	 Estabelecer	 a	 proteção	 jurídica	 dos	 direitos	 da	 mulher	 numa	
base	 de	 igualdade	 com	 os	 do	 homem	 e	 garantir,	 por	 meio	 dos	
tribunais	 nacionais	 competentes	 e	 de	 outras	 instituições	 públicas,	
a	proteção	efetiva	da	mulher	contra	todo	ato	de	discriminação;	
d)	 Abster-se	 de	 incorrer	 em	 todo	 ato	 ou	 prática	 de	 discriminação	
contra	 a	 mulher	 e	 zelar	 para	 que	 as	 autoridades	 e	 instituições	
públicas	atuem	em	conformidade	com	esta	obrigação;	 
e) Tomar as medidas apropriadas para eliminar a discriminação 
contra	 a	 mulher	 praticada	 por	 qualquer	 pessoa,	 organização	 ou	
empresa;      
f)	 Adotar	 todas	 as	 medidas	 adequadas,	 inclusive	 de	 caráter	
legislativo,	 para	 modificar	 ou	 derrogar	 leis,	 regulamentos,	 usos	 e	
práticas	que	constituam	discriminação	contra	a	mulher;	  
g)	 Derrogar	 todas	 as	 disposições	 penais	 nacionais	 que	 constituam	
discriminação	contra	a	mulher.”
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Não	fosse	o	bastante,	mister	trazer	a	lume	o	teor	da	Convenção	Interamericana	
para	Prevenir,	Punir	e	Erradicar	a	Violência	contra	a	Mulher	 (Convenção	de	Belém	
do	Pará):

“Artigo	1	  
Para	os	efeitos	desta	Convenção,	entender-se-á	por	violência	contra	a	
mulher	qualquer	ato	ou	conduta	baseada	no	gênero,	que	cause	morte,	
dano	 ou	 sofrimento	 físico,	 sexual	 ou	 psicológico	 à	mulher,	 tanto	 na	
esfera	pública	como	na	esfera	privada.
Artigo	2	  
Entende-se	que	a	violência	contra	a	mulher	abrange	a	violência	física,	
sexual	e	psicológica.	 	 	 	 	 	  
a)	 ocorrida	 no	 âmbito	 da	 família	 ou	 unidade	 doméstica	 ou	 em	
qualquer	 relação	 interpessoal,	 quer	 o	 agressor	 compartilhe,	
tenha	 compartilhado	 ou	 não	 a	 sua	 residência,	 incluindo-se,	
entre	outras	turmas,	o	estupro,	maus-tratos	e	abuso	sexual;	  
b)	 ocorrida	 na	 comunidade	 e	 comedida	 por	 qualquer	 pessoa,	
incluindo,	 entre	 outras	 formas,	 o	 estupro,	 abuso	 sexual,	 tortura,	
tráfico	 de	 mulheres,	 prostituição	 forçada,	 seqüestro	 e	 assédio	
sexual	no	local	de	trabalho,	bem	como	em	instituições	educacionais,	
serviços	de	saúde	ou	qualquer	outro	local;	e	 	  
c)	perpetrada	ou	tolerada	pelo	Estado	ou	seus	agentes,	onde	quer	que	
ocorra.	 	 	 	 	 	 	 	
(…)	 	 	 	 	 	 	 	
Deveres	dos	Estados	 	
Artigo	7	 	 	
Os	Estados	Partes	condenam	todas	as	formas	de	violência	contra	a	
mulher	e	convêm	em	adotar,	por	todos	os	meios	apropriados	e	sem	
demora,	políticas	destinadas	a	prevenir,	punir	e	erradicar	tal	violência	
e	a	empenhar-se	em: 
a)	abster-se	de	qualquer	ato	ou	prática	de	violência	contra	a	mulher	
e	 velar	 por	 que	 as	 autoridades,	 seus	 funcionários	 e	 pessoal,	 bem	
como	agentes	e	instituições	públicos	ajam	de	conformidade	com	essa	
obrigação;	 	 	 	 	 	
b)	agir	com	o	devido	zelo	para	prevenir,	investigar	e	punira	violência	
contra	a	mulher;
c) incorporar na sua legislação interna normas penais, civis, 
administrativas	 e	 de	 outra	 natureza,	 que	 sejam	 necessárias	 para	
prevenir,	 punir	 e	 erradicar	 a	 violência	 contra	 a	mulher,	 bem	 como	
adotar	as	medidas	administrativas	adequadas	que	forem	aplicáveis;
d)	adotar	medidas	jurídicas	que	exijam	do	agressor	que	se	abstenha	
de	 perseguir,	 intimidar	 e	 ameaçar	 a	 mulher	 ou	 de	 fazer	 uso	 de	
qualquer	método	 que	 danifique	 ou	 ponha	 em	 perigo	 sua	 vida	 ou	
integridade	ou	danifique	sua	propriedade;
e)	 tomar	 todas	 as	 medidas	 adequadas,	 inclusive	 legislativas,	 para	
modificar	 ou	 abolir	 leis	 e	 regulamentos	 vigentes	 ou	 modificar	
práticas	jurídicas	ou	consuetudinárias	que	respaldem	a	persistência	e	
a	tolerância	da	violência	contra	a	mulher;
f)	estabelecer	procedimentos	jurídicos	justos	e	eficazes	para	a	mulher	
sujeitada	a	violência,	 inclusive,	entre	outros,	medidas	de	proteção,	
juízo	oportuno	e	efetivo	acesso	a	tais	processos;

g)	estabelecer	mecanismos	judiciais	e	administrativos	necessários	para	
assegurar	que	a	mulher	 sujeitada	a	violência	 tenha	efetivo	acesso	a	
restituição,	reparação	do	dano	e	outros	meios	de	compensação	justos	
e	eficazes;
h)	adotar	as	medidas	 legislativas	ou	de	outra	natureza	necessárias	à	
vigência	desta	Convenção.”

Por	tudo,	imperativa	a	obtenção	de	soluções	alternativas	à	proteção	integral	da	
mulher,	inclusive	daquelas	vítimas	de	violência	moral.	A	lição	de	Valéria	Diez	Scarance	
Fernandes	trata,	de	modo	preciso,	o	que	se	pretende	dizer	(2015,	p.	120):

“Essas	ponderações	demonstram	que	o	Direito,	como	tradicionalmente	
concebido,	 não	 é	 dotado	 de	 efetividade	 em	 violência	 doméstica.	
As	 peculiaridades	 dessa	 forma	 de	 violência,	 a	 postura	 da	 vítima,	 a	
dificuldade	de	se	produzir	provas	e	a	costumeira	retratação	da	ofendida	
obrigam	o	aplicador	do	Direito	a	 transcender	os	moldes	 tradicionais	
para	que	possa	proteger	as	vítimas	que	não	se	protegem	sozinhas.	E	
isso	somente	é	possível	com	uma	visão	multidisciplinar	e	a	noção	de	
que	o	processo	tem	uma	finalidade	maior	do	que	aplicar	a	pena,	que	é	
proteger	a	vitima	e	romper	com	a	história	de	violência	daquela	família	
e	daquelas	pessoas.”	(grifos	nossos)

5 DO ROL EXEMPLIFICATIVO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIAS À OFENDIDA 
ELENCADAS NA LEI MARIA DA PENHA

Por	 anos	 o	 direito	 penal	 desprezou	 as	 vítimas,	 considerando-as	 como	 parte	
irrelevante	na	existência	do	delito.	Atualmente,	não	mais	se	questiona	a	relevância	de	
seu	papel	na	estrutura	delitiva.

Diante	 de	 todo	 o	 processo	 de	 vitimização	 e	 estigmatização	 sofrido,	 não	 há	
dúvidas	 de	 que	 devem	 ser	 direcionados	 esforços	 ao	 cumprimento	 efetivo	 da	 lei,	 até	
mesmo	daquela	de	natureza	penal.

Prova	disso	é	que	a	Lei	Maria	da	Penha	não	só	elencou	medidas	protetivas	de	
urgência	que	obrigam	o	agressor,	como	também	em	prol	da	vítima,	elencando,	em	seu	
art.	23,	sem	prejuízo	de	outras	de	natureza	processual	(art.	24):	I	–	o	encaminhamento	
da	ofendida	e	seus	dependentes	a	programa	oficial	ou	comunitário	de	proteção	ou	de	
atendimento;	II	–	a	determinação	de	recondução	da	ofendida	e	a	de	seus	dependentes	
ao	 respectivo	 domicílio,	 após	 afastamento	 do	 agressor;	 III	 –	 a	 determinação	 do	
afastamento	da	ofendida	do	lar,	sem	prejuízo	dos	direitos	relativos	a	bens,	guarda	dos	
filhos	e	alimentos;	IV	–	a	determinação	da	separação	de	corpos.

Não	 obstante	 o	 rol	 apresentado	 pelo	 legislador,	 dúvidas	 não	 em	 relação	 ao	
seu	 caráter	 exemplificativo.	 Para	 tanto,	 basta	uma	análise	perfunctória	da	 cabeça	do	
artigo	legal,	o	qual		preconiza	que	poderá	o	juiz,	quando	necessário,	determinar	medidas	
protetivas	de	urgência	previstas	na	lei,	sem prejuízo de outras.
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Diga-se,	“se,	de	um	lado,	o	art.	22	contempla	rol	exemplificativo	de	medidas	
protetivas	de	urgência	que	obrigam	o	agressor,	os	arts.	23	e	24	da	Lei	Maria	da	Penha	
elencam	 um	 rol	 numeros apertus	 de	 medidas	 cujo	 objetivo	 precípuo	 diz	 respeito	 à	
proteção	da	ofendida”	(LIMA,	2016,	p.	955).

Salienta-se	que	a	almejada	proteção	da	ofendida	abrange	aspectos	voltadas	a	
coibir, prevenir	e	conferir	assistência	e	proteção	às	mulheres	em	situação	de	violência	
doméstica	e	familiar.

Partindo	 dessa	 premissa,	 não	 se	 esquecendo	 da	 extrema	 relevância																																																																																																																																		
dos	serviços	de	atendimento	multidisciplinar	voltados	ao	agressor	e	demais	ingerências	
sociais,	 igualmente	há	que	se	garantir	a	promoção	da	persecução	penal	nos	casos	em	
que	 haja	 segura	manifestação	 de	 vontade	 da	 vítima,	 quaisquer	 que	 sejam	 os	meios	
necessários	para	tanto.

Logo,	se	à	mulher	é	conferida	ampla	proteção	dos	direitos	e	garantias	fundamentais,	
independentemente	 de	 classe,	 raça,	 etnia,	 orientação	 sexual,	 renda,	 cultura,	 nível	
educacional,	idade	e	religião,	assegurando-lhes	as	oportunidades	e	facilidades	para	viver	
sem	violência,	igualmente	deve	ser	assegurado o seu direito de processar criminalmente 
o	infrator.	A	luta	deve	ser	incessante	para	fins	de	preservação	de	sua	saúde	física	e	mental,	
sem	prejuízo	de	seu	aperfeiçoamento	moral,	intelectual	e	social.

Por	tal	motivo,	e	levando	em	consideração	que	a	Lei	11.340/2006	foi	concebida	
para	proteção	da	mulher	em	situação	de	vulnerabilidade,	sendo	norteada	pelo	princípio	
pro homine,	segundo	o	qual	“em	matéria	de	direitos	humanos,	deve	sempre	prevalecer	
a	norma	mais	favorável”	(LIMA,	2016,	p.	908),	assim	como	em	virtude	da	abertura	das	
medidas	de	proteção	à	mulher,	apresenta-se	proposta	de	ampliação	do	acesso	à	justiça	
às	mulheres	que	pretendem	exercer	o	direito	de	punir	em	face	daqueles	que	cometem	
atos	de	violência	moral.

6 DA PROPOSTA DE NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO ÀS MULHERES VÍTIMA DE 
VIOLÊNCIA MORAL COMO MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA À OFENDIDA

Sabendo	 que	 quaisquer	 das	 formas	 de	 violência	 contra	 a	 mulher	 constitui	
atentado	aos	direitos	humanos,	conforme	estipulado	no	art.	6º	da	Lei	Maria	da	Penha	e	
na	Conferência	de	Direitos	Humanos	das	Nações	Unidas1,	forçosa	a	adoção	de	medidas	
suficientes	 para	 coibir	 e	 combater	 a	 violência	moral	 diuturnamente	 por	 elas	 sofrida,	
inclusive	no	âmbito	repressivo	do	direito	penal.

1		18.	Os	Direitos	do	homem	das	mulheres	e	das	crianças	do	sexo	feminino	constituem	uma	parte	inalienável,	integral	e	
indivisível	dos	direitos	humanos	universais.	A	participação	plena	e	igual	das	mulheres	na	vida	política,	civil,	econômica,	
social	e	cultural,	a	nível	nacional,	regional	e	internacional,	e	a	erradicação	de	todas	as	formas	de	discriminação	com	
base	no	sexo	constituem	objetivos	prioritários	da	comunidade	internacional.

Quadra	aqui	enaltecer	que,	diante	da	omissão	prolongada	do	Estado	do	Paraná	
no	cumprimento	de	seus	deveres	constitucionais,	mais	precisamente	de	implementação	
de	 Defensoria	 Pública	 Estadual	 para	 o	 atendimento	 das	 pessoas	 em	 situação	 de	
vulnerabilidade	(art.	98	do	Ato	das	Disposições	Constituições	Transitórias),	parece-nos	
tolerável,	quiçá	recomendável,	a	adoção	de	critérios	diferenciados	para	juridicamente	
viabilizar	o	eficaz	exercício	da	legitimidade	penal	extraordinária.

Em	rigor,	o	 traço	diferencial	pretendido	é	a	 conjugação	de	esforços	 junto	ao	
Poder	 Judiciário	 e	 Executivo	 (Polícia	 Judiciária)	 para	 o	 fim	de	 se	 garantir,	 a	 partir	 do	
manifesto	 interesse	da	vítima,	a	nomeação	de	defensores	dativos	para	orientação	da	
ofendida	e	promoção	da	ação	penal	de	iniciativa	privada	voltada	ao	combate	da	violência	
moral	perpetrada	nessa	ambiência.

Enaltece-se	que	a	disponibilização	de	defensor	dativo	independe	da	incapacidade	
financeira	de	arcar	com	os	custos	inerentes	à	constituição	de	advogado,	sob	pena	de	se	
ignorar	 a	 condição	de	hipervulnerabilidade	 em	que	 se	 encontra	 a	mulher	 submetida	
à	 violência	 doméstica	 e	 familiar.	 Entendimento	 em	 sentido	 contrário	 desprestigiaria,	
indene	de	dúvidas,	as	normas	do	sistema	de	proteção	à	mulher,	em	típica	situação	de	
retrocesso	social	e	afronta	ao	acesso	igualitário	à	justiça	e	equidade.

Nessa	 esteira,	 não	 se	 ignora	 que	 costumeiramente	 é	 apresentado	 à	 vítima,	
quando	do	atendimento	inaugural	nas	Delegacias	de	Polícia,	um	formulário	voltado	ao	
preenchimento	das	medidas	protetivas	de	urgência	por	ela	pretendidas,	sem	nenhum	
atendimento	 individualizado	 ou	 elucidativo.	 Chama	 atenção	 que	 o	 rol	 elencado	
usualmente	se	limita	àquelas	expressamente	previstas	em	lei,	ignorando	a	permissividade	
de	outras	que	possam	até	mesmo	se	revelar	mais	eficazes	do	que	aquelas	genericamente	
propostas	pelo	legislador.

O	 simples	 exemplo	 trazido	 serve	 para	 evidenciar	 a	 fragilidade	 da	 atenção	
por	 vezes	 dispensada	 às	 mulheres,	 comprometendo	 sobremaneira	 a	 deflagração	 da	
persecução	penal	privada.

Afastando-se	do	comportamento	conformista,	sugere-se	que	as	Promotorias	de	
Justiça,	de	maneira	articulada	com	as	Delegacias	de	Polícia	e	Poder	Judiciário,	promovam	
a	 facilitação	 do	 acesso	 à	 justiça	 nos	 casos	 de	 infrações	 penais	 envolvendo	 violência	
moral.	Para	tanto,	recomenda-se	a	inserção	nos	formulários	ou	correlatos	da	opção	de	
requerimento	de	nomeação	de	advogado	dativo	para	fins	de	exercício	da	titularidade	
da	ação	penal	privada,	exigindo	expressa	manifestação	positiva	ou	negativa	da	vítima,	o	
que	permitirá	a	formação	de	um	juízo	seguro	acerca	de	sua	vontade.

A	aproximação	dos	órgãos	ministeriais	com	o	aparato	policial	se	revela	ainda	
mais	relevante	diante	das	alterações	promovidas	pela	Lei	nº	13.827/2019,	que	alterou	a	
Lei	nº	11.340/2006	(Lei	Maria	da	Penha),	para	autorizar,	nas	hipóteses	que	especifica,	a	
aplicação	de	medida	protetiva	de	urgência,	pela	autoridade	judicial	ou	policial,	à	mulher	
em	situação	de	violência	doméstica	e	familiar,	ou	a	seus	dependentes.
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Art.	12-C.	Verificada	a	existência	de	risco	atual	ou	iminente	à	vida	ou	
à	 integridade	física	da	mulher	em	situação	de	violência	doméstica	e	
familiar,	 ou	 de	 seus	 dependentes,	 o	 agressor	 será	 imediatamente	
afastado	 do	 lar,	 domicílio	 ou	 local	 de	 convivência	 com	 a	 ofendida:	
(Incluído	pela	Lei	nº	13.827,	de	2019)	
I	-	pela	autoridade	judicial;	(Incluído	pela	Lei	nº	13.827,	de	2019)
II	 -	 pelo	delegado	de	polícia,	 quando	o	Município	não	 for	 sede	de	
comarca;	ou	(Incluído	pela	Lei	nº	13.827,	de	2019)	
III	-	pelo	policial,	quando	o	Município	não	for	sede	de	comarca	e	não	
houver	delegado	disponível	no	momento	da	denúncia.	(Incluído	pela	
Lei	nº	13.827,	de	2019)	 	
§	1º		Nas	hipóteses	dos	incisos	II	e	III	do	caput	deste	artigo,	o	juiz	será	
comunicado	no	prazo	máximo	de	24	(vinte	e	quatro)	horas	e	decidirá,	
em	igual	prazo,	sobre	a	manutenção	ou	a	revogação	da	medida	aplicada,	
devendo	 dar	 ciência	 ao	 Ministério	 Público	 concomitantemente.		
(Incluído	pela	Lei	nº	13.827,	de	2019)
§	2º		Nos	casos	de	risco	à	integridade	física	da	ofendida	ou	à	efetividade	
da	 medida	 protetiva	 de	 urgência,	 não	 será	 concedida	 liberdade	
provisória	ao	preso.	(Incluído	pela	Lei	nº	13.827,	de	2019)

Forçoso	 lembrar	 que	 nesse	 instante	 não	 há	 se	 questionar	 a	 vítima	 de	 sua	
capacidade	financeira	ou	qualquer	outro	fator	econômico,	sob	pena	de	submetê-la	a	um	
processo	de	vitimização	secundária2	e	de	recepção	não	humanizada.

Em	 havendo	 interesse	 expresso,	 seja	 então	 nomeado	 defensor	 dativo	 para	
a	promoção	da	ação	penal	privada,	observados	os	 requisitos	 legais,	 cujos	honorários	
deverão	ser	custeados	pelo	Estado	do	Paraná,	nos	mesmos	moldes	daqueles	decorrentes	
do	exercício	da	defesa	técnica	de	réus	em	ações	penais.

Salienta-se	 que	 a	 determinação	 judicial	 que	 nomeia	 advogado	 dativo	 para	
promoção	 dos	 interesses	 da	 mulher	 vítima	 de	 violência	 doméstica	 e	 familiar	 terá	
natureza	de	medida	protetiva	de	urgência,	de	modo	que	deverá	ser	disponibilizado	a	
qualquer	vítima,	considerando	sua	situação	de	vulnerabilidade.

Não	 se	 ignora	que	o	 regime	 jurídico	proposto	 afasta-se	do	 interesse	público	
secundário,	 típico	 da	 Fazenda	 Pública.	 Ainda	 assim,	 não	 se	 trata	 de	 discrímen	
aleatório,	mas	sim	do	prestígio	de	um	elemento	constitucional	por	vezes	desvalorado	
pelos	 operadores	 do	 direito.	 Descabidas,	 portanto,	 teses	 fundamentadas	 única	 e	
exclusivamente	na	reserva	do	possível.

2  Tem-se como fundamental o estudo do papel da vítima na estrutura do delito, principalmente em face dos problemas 
de ordem moral, psicológica, jurídica etc., justamente naqueles casos em que o crime é levado a efeito por meio 
de violência ou grave ameaça. Ressalta-se que a vitimologia permite estudar inclusive a criminalidade real, efetiva, 
verdadeira, por intermédio da coleta de informes fornecidos pelas vítimas e não	informados	às	instâncias	de	controle	
(cifra	negra	da	criminalidade). De outra sorte, fala-se ainda em vitimização primária, secundária e terciária. Vitimização	
primária é aquela que se relaciona ao indivíduo atingido diretamente pela conduta criminosa. Vitimização	secundária	
é uma consequência das relações entre as vítimas primárias e o Estado, em face da burocratização de seu aparelho 
repressivo (Polícia, Ministério Público etc.). Vitimização	terciária	é aquele decorrente de um excesso de sofrimento, 
que extrapola os limites da lei do país, quando a vítima é abandonada, em certos delitos, pelo Estado e estigmatizada 
pela comunidade, incentivando a cifra	negra (crimes que não são levados ao conhecimento das autoridades) (FILHO, 
Nestor Sampaio Penteado. Manual esquemático de criminologia, 2ª edição. São Paulo Saraiva, 2012, p. 21)

O	tratamento	privilegiado	das	mulheres	tem	o	fim	único	e	exclusivo	de	resguardo	
da	cláusula	constitucional	da	igualdade,	sendo	a	discriminação	juridicamente	tolerável,	
cuja	função	precípua	é	a	de	reequilibrar	as	relações	familiares	e	assegurar	a	aplicação	
concreta	da	norma	penal.	Por	sem	dúvida,	não	há	se	falar	em	desrespeito	à	ordenação	
máxima	ou	ao	tratamento	parificado	entre	homens	e	mulheres.

Ensina	Fábio	Konder	Comparato	(2004,	ps.	77/78):

(…)	objeto	da	isonomia	é	a	igualdade	de	normas,	enquanto	as	chamadas	
liberdades	materiais	têm	por	objeto	a	igualdade	das	condições	sociais.	
No	primeiro	caso,	a	igualdade	é	um	pressuposto	da	aplicação	concreta	
da	 lei;	 ao	 passo	 que,	 no	 segundo,	 ela	 é	 uma	meta	 a	 ser	 alcançada,	
não	 só	 por	meio	 de	 leis,	mas	 também	 na	 aplicação	 de	 políticas	 ou	
programas	de	ação	estatal.	Não	há,	pois,	por	que	se	pretender	apagar	
ou	escamotear	as	desigualdades	sociais	de	fato	entre	os	homens,	com	a	
aplicação	da	isonomia.	(…)	E	isto,	porque	a	abolição	dos	estamentos	e	a	
submissão	de	todos	à	lei	votada	por	todos,	ou	por	seus	representantes	
legítimos,	não	significa,	por	si	só,	a	equiparação	de	fortunas	ou	modos	
de	vida.

Sobre	os	critérios	para	 identificação	do	desrespeito	à	 isonomia,	ensina	Celso	
Antônio	Bandeira	de	Mello	(2015,	p.	21):

“Esclarecendo	 melhor:	 tem-se	 que	 investigar,	 de	 um	 lado,	 aquilo	
que	é	adotado	como	critério	discriminatório;	de	outro	lado,	cumpre	
verificar	se	há	justificativa	racional,	isto	é,	fundamento	lógico,	para,	à	
vista	do	traço	desigualador	acolhido,	atribuir	o	específico	tratamento	
jurídico	 construído	 em	 função	 da	 desigualdade	 proclamada.	
Finalmente,	impende	analisar	se	a	correlação	ou	fundamento	racional	
abstratamente	 existente	 é,	 in concreto,	 afinado	 com	 os	 valores	
prestigiados	no	sistema	normativo	constitucional.	A	dizer:	se	guarda	
ou	não	harmonia	com	eles.”	(grifos	nossos)

Sob	este	seguimento,	o	critério	discriminatório	pretendido	é	a	possibilidade	de	
nomeação	de	defensor	dativo,	custeado	pelos	cofres	públicos,	cuja	justificativa	racional	
se	consubstancia	na	imprescindibilidade	de	proteção	integral	e	absoluta	das	mulheres	
vítimas	de	violência	moral	doméstica	e	familiar.

Parece	 bem	 observar	 que	 o	 regime	 peculiar	 proposto	 não	 cria	 favoritismos	
restritos.	 Reversamente,	 guarda	 “correlação	 lógica	 com	 os	 interesses	 absorvidos	 no	
sistema	constitucional	e	destarte	juridicizados”	(MELLO,	2015,	p.	21).

Ao	 cabo	 das	 considerações	 tecidas,	 qualquer	 argumentação	 no	 sentido	 de	
ausência	 de	 economicidade	 ou	 comprometimento	 dos	 cofres	 públicos	 mostrar-se-
ia	 preconceituosa,	 não	 sendo,	 só	 por	 só,	 justificativa	 para	 a	 efetivação	 da	 cláusula	
constitucional	 que	 coíbe	 a	 violência	 no	 âmbito	 das	 relações	 familiares	 (art.	 226,	 §	
8º,	da	CF).
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Não	é	de	se	olvidar	que	o	entendimento	aqui	intimamente	se	vincula	aos	crimes	
perpetrados	com	violência	moral.	Não	obstante,	nada	impede	que	o	juízo	formado	seja	
indiscriminadamente	estendido	a	todas	as	formas	de	violência,	que	não	moral,	cuja	ação	
é	de	alçada	privada,	a	exemplo	do	que	ocorre	com	o	delito	de	dano,	tipificado	no	art.	160	
do	Código	Penal.

7 DA CONCLUSÃO

Com	o	fim	de	se	proteger	os	mais	variados	interesses	das	mulheres	em	uma	vida	
livre	de	qualquer	 forma	de	violência,	 indispensável	o	emprego	de	esforços	 irrestritos	
de	 repreensão	à	 violação	de	direitos	humanos,	 cuja	obrigação,	diga-se	de	passagem,	
emerge-se	como	dever	do	Estado	e	dos	agentes	ministeriais.

Não	 por	 outro	 motivo	 explica	 Lindinalva	 Rodrigues	 Correa	 (LIMA;	 SANTOS,	
2010,	p.	61):

“A	 Lei	 11.340/2006	 rompe	 com	o	discurso	 intercorrente	do	direito	
penal e sua preocupação exclusiva com a ‘ressocialização’ do 
deliquente,	promovendo	a	valorização	da	vítima,	constituindo	uma	
forma	 de	 promoção	 de	 seus	 direitos	 humanos,	 reconhecendo	 que	
necessitam	de	tratamento	especial	por	parte	do	poder	público,	único	
caminho	capaz	de	permitir	que	a	mulher	vítima	deixe	a	condição	de	
inferioridade,	tutelando	expressamente	sua	assistência	e	tratamento,	
garantindo	 políticas	 públicas	 de	 proteção	 eficazes,	 retirando-a	 da	
antiga	 função	 penal	 de	 servir	 tão	 somente	 como	 informante	 nos	
processos penais,	 onde	 ela	 era	 usada	 como	 instrumento	 de	 um	
sistema	que	não	a	protegia,	por	pessoas	que	a	olhavam,	mas	não	a	
viam,	passando	a	reconhecer	suas	mazelas	e	assumindo	que	tem	sim,	
tudo	a	ver	com	isso,	que	a	vítima	é	sim,	um	problema	do	poder	público. 
(…)	

Dizer	que	a	intervenção	criminal	não	ajuda	e	que	eventual	processo	
atrapalhe	a	relação	familiar	é	uma	falácia,	pois	o	antigo	discurso	que	
pregava	a	‘harmonia	familiar’	a	qualquer	preço	se	mostrou	ineficaz,	
já	que,	em	suma,	embutia	a	ideia	de	ser	DEVER	exclusivo	da	mulher	
se	sacrificar,	inclusive	fisicamente,	para	‘salvar’	uma	relação	afetiva,	
na	 maioria	 das	 vezes	 doentia,	 que	 só	 malefícios	 trazia	 para	 seus	
membros.	Nossa	experiência	demonstra	que	as	mulheres	não	querem	
apenas	 que	 a	 violência	 termine,	 elas	 anseiam	 por	 JUSTIÇA,	 falam	
abertamente	que	os	denunciaram	para	vê-los	processados,	a	fim	de	
que	aprendam	a	ter	respeito	por	elas	e	seus	filhos.”	(grifos	nossos)

Para	 tanto,	 fixa-se	 a	 seguinte	 tese:	 “é	 possível,	 como	 medida	 protetiva	 de	
urgência	 à	 ofendida,	 a	 nomeação	 de	 defensor	 dativo	 para	 promoção	 da	 ação	 penal	
privada	nos	casos	de	violência	doméstica	e	familiar	contra	a	mulher”.

À	guisa	de	corroboração,	imperativo	relembrar	o	teor	do	art.	7	da	Convenção	
Interamericana	para	Prevenir,	Punir	e	Erradicar	a	Violência	contra	a	Mulher	(Convenção	

de	Belém	do	Pará),	que	determina	o	empenho	dos	Estados	no	sentido	de	“estabelecer	
procedimentos	jurídicos	justos	e	eficazes	para	a	mulher	sujeitada	a	violência,	inclusive,	
entre	outros,	medidas	de	proteção,	juízo	oportuno	e	efetivo	acesso	a	tais	processos”	e 
“estabelecer	mecanismos	judiciais	e	administrativos	necessários	para	assegurar	que	a	
mulher	sujeitada	a	violência	tenha	efetivo	acesso	a	restituição,	reparação	do	dano	e	
outros	meios	de	compensação	justos	e	eficazes”.

É	de	se	rememorar	que	a	sentença	penal	condenatória	em	razão	do	cometimento		
de	delito	com	prevalência	das	 relações	domésticas	e	 familiares,	ainda	que	se	valha	o	
agente	unicamente	de	violência	moral,	poderá	não	só	ensejar	a	fixação	de	valor	mínimo	
indenizatório3,	nos	moldes	do	disposto	no	art.	387,	inciso	IV	do	Código	de	Processo	Penal	
como	também	constituir	título	executivo	 judicial,	em	atenção	ao	comando	 inserto	no	
art.	515,	inciso	VI,	do	Código	de	Processo	Civil.

Tem-se,	estreme	de	dúvidas,	a	facilitação	de	acesso	a	reparação	do	dano,	que	
não	limitar-se-á	exclusivamente	à	esfera	cível,	via	esta	raramente	por	elas	utilizada.

Em	 síntese,	 diante	 da	 ausência	 de	 mecanismos	 práticos	 que	 concretizem	
a	 proteção	 integral	 da	 moral	 das	 mulheres	 de	 maneira	 justa	 e	 eficaz,	 afirma-se	 a	
necessidade	de	se	viabilizar	o	seu	o	acesso	qualificado	à	justiça	criminal,	seja	para	fins	
de	punição	do	agressor,	seja	para	reparação	do	dano.
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REFLEXOS PRÁTICOS DO DESCUMPRIMENTO
DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA NA
EXECUÇÃO PENAL
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Promotora Substituta do Ministério 
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SUMÁRIO:	 1	 Delimitação	 do	 problema;	 2	 Justificativa;	 3	 Objetivo;	 4	 Introdução;	 
5	 A	 monitoração	 eletrônica	 como	 alternativa	 ao	 encarceramento;	 6	 Os	 deveres	 dos	
monitorados	 e	 seu	 descumprimento;	 7	 As	 sanções	 pela	 violação	 das	 condições	 do	
monitoramento	eletrônico;	8	Conclusão.

RESUMO:	 O	 presente	 trabalho	 visa	 a	 verificar	 e	 estabelecer	 uma	 rotina	 satisfatória	
e	 efetiva	 de	 trabalho	 na	 análise	 das	 situações	 que	 envolvem	o	 descumprimento	 dos	
deveres	do	sujeito	submetido	à	monitoração	eletrônica	no	âmbito	da	execução	da	pena.	
Para	tanto,	analisa-se	em	que	medida	o	monitoramento	eletrônico	vem	sendo	utilizado	
no	 curso	da	execução	da	pena	e	de	que	maneira	é	apurada	eventual	 falta	 cometida.	
Por	fim,	através	da	análise	específica	da	violação	cometida,	perquire-se	qual	sanção	se	
revela	adequada	diante	da	exiguidade	do	tratamento	da	matéria	no	âmbito	legal,	qual	a	
forma	e	sujeito	competente	para	sua	aplicação.

1 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

	 O	 descumprimento	 dos	 deveres	 próprios	 do	 monitoramento	 eletrônico	 será	
analisada,	 exclusivamente,	 no	 âmbito	 da	 execução	 penal,	 concentrando-se	 esforços	
na	apresentação	de	seus	reflexos	a	partir	da	comunicação	ou	constatação	de	violação,	
culminando	 na	 necessidade	 de	 imposição,	 ou	 não,	 de	 sanção	 disciplinar	 e	 os	 efeitos	
decorrentes.

2 JUSTIFICATIVA

	 O	presente	estudo	faz-se	necessário	a	partir	da	crescente	quantidade	de	situações	
envolvendo	 descumprimento	 de	 deveres	 por	 parte	 dos	 reeducandos	 submetidos	 à	
monitoração	 eletrônica,	 que	 repercute	 diretamente	 na	 atividade	 da	 Promotoria	 de	
Justiça	em	face	do	volume	de	processos	remetidos	para	análise	e	crescimento	do	número	
de	audiências	de	justificativa	realizadas.
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3 OBJETIVO

	 Busca-se	 estabelecer	 uma	 rotina	 de	 atuação	 adequada,	 contemplando	 o	
tratamento	 das	 diversas	 situações	 de	 descumprimento	 de	 deveres	 por	 parte	 do	
reeducando	submetido	à	monitoração	eletrônica,	otimizando	a	atuação	do	Ministério	
Público	 e	 do	 Poder	 Judiciário	 na	 resolução	 do	 problema	 com	 economia	 de	 recursos	
materiais	e	humanos.

4 INTRODUÇÃO

No	presente	trabalho	será	inicialmente	abordada	a	concepção	e	incorporação	
do	monitoramento	eletrônico	pelo	ordenamento	 jurídico	brasileiro	e	seu	espectro	de	
incidência	e	sua	sucessiva	ampliação,	levando	em	consideração	deficiências	crônicas	do	
sistema	prisional	brasileiro.

Na	 sequência,	 será	 exposta	 a	 disciplina	 relativa	 a	 forma	 de	 comunicação	 e	
tratamento	das	situações	de	violação	aos	deveres	a	que	estão	sujeitos	os	monitorados	e	
o	procedimento	a	ser	desencadeado.

Por	fim,	buscou-se	apontar	o	 terreno	 legislativo	 incipiente	quanto	ao	regime	
sancionatório	 em	 face	 das	múltiplas	 hipóteses	 de	 violação	 de	 deveres,	 distinguindo-
se	a	 forma	de	 tratamento	 caso	 se	 considere,	 ainda,	que	não	exista	previsão	 legal	 de	
configuração	de	falta	grave.

5 A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA COMO ALTERNATIVA AO ENCARCERAMENTO

A	pena	aplicada	em	razão	do	reconhecimento	da	prática	de	um	delito	objetiva,	
segundo	 a	 teoria	 eclética	 –	 majoritariamente	 aceita	 pela	 doutrina,	 e	 corporificada	
pelo	Código	Penal1,	a	retribuição	ao	indivíduo	pelo	ilícito	cometido,	mas,	também,	sua	
ressocialização,	bem	como	a	prevenção	de	novos	delitos.

Entretanto,	 ao	 largo	 das	 construções	 teóricas	 já	 consolidadas,	 o	 cenário	
carcerário	brasileiro	vem	evidenciando	a	ausência	de	estrutura	apta	a	proporcionar	a	
ressocialização	do	sujeito,	que	submetido	a	ambientes	superlotados,	insalubres	e	sem	o	
amparo	do	Estado	para	a	promoção	de	seus	direitos	não	atingidos	pela	pena,	encontra	
nas	penitenciárias	solo	fértil	para	o	aprofundamento	de	sua	dessocialização.

Sob	esse	prisma,	a	Lei	nº	12.258/2010	introduziu	na	Lei	de	Execuções	Penais	
a	 possibilidade	 de	 uso	 de	 equipamento	 de	 monitoramento	 eletrônico	 na	 execução	

1  Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos 
motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme 
seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (...)

da	 pena,	 embora	 de	 forma	 parcimoniosa,	 contemplando	 as	 seguintes	 hipóteses	 de	
utilização:	 a)	 durante	 as	 saídas	 temporárias	 do	 condenado	 que	 cumprisse	 pena	 em	
regime	semiaberto;	b)	prisão	domiciliar.

Com	relação	às	saídas	temporárias,	o	monitoramento	eletrônico	buscaria	inibir	
a	fuga	do	condenado,	já	que	considerável	percentual	da	evasão	ao	sistema	carcerário	
ocorre,	justamente,		durante	essas	situações.	Quanto	às	prisões	domiciliares,	buscar-se-
ia	dar	efetividade	à	substituição	do	encarceramento	em	estabelecimento	prisional,	uma	
vez	que	a	incerteza	do	cumprimento	da	pena	teria	o	condão	de	inibir	o	deferimento	dos	
pedidos.

Na	 sequência,	 foi	 a	 vez	 do	 Supremo	 Tribunal	 Federal	 alargar	 o	 espectro	 de	
cabimento	 do	 uso	 do	 monitoramento	 eletrônico	 no	 âmbito	 da	 execução	 penal,	 ao	
enfrentar	 a	 questão	 do	 cumprimento	 de	 pena	 em	 regime	prisional	mais	 gravoso	 em	
razão	da	inexistência	de	vaga	em	estabelecimento	adequado	ao	regime	fixado.

Durante	o	 julgamento	do	RE	641.320/RS,	a	Suprema	Corte	entendeu	que,	na	
ausência	de	vagas,	três	providências	deveriam	ser	adotadas:	a)	a	saída	antecipada	de	
sentenciado	no	regime	com	falta	de	vagas;	b)	a	liberdade	eletronicamente	monitorada	
ao	sentenciado	que	sai	antecipadamente	ou	é	posto	em	prisão	domiciliar	por	falta	de	
vagas;	c)	o	cumprimento	de	penas	restritivas	de	direito	e/ou	estudo	ao	sentenciado	que	
progride	ao	regime	aberto.

A	saída	antecipada	seria	destinada	a	presos	que	já	se	encontrassem	no	regime	
com	falta	de	vagas	–	abrindo	vaga	para	aquele	preso	que	preencheu	os	requisitos	para	
progressão	de	regime	ou	que	precisa	dar	início	ao	cumprimento	da	pena.	O	sentenciado,	
por	sua	vez,	que	teve	sua	saída	antecipada	do	regime	que	vinha	cumprindo,	passaria	a	
ser	colocado	em	liberdade	eletronicamente	monitorada.

Por	outro	lado,	mais	do	que	a	prisão	domiciliar	pura	e	simples,	deveria	haver	
a	liberdade	eletronicamente	vigiada,	estando	o	sentenciado	obrigado	a	trabalhar	e,	se	
possível,	estudar,	recolhendo-se	ao	domicílio	durante	sua	folga	e	repouso	noturno.

O	 tema	 foi,	 ainda,	objeto	da	 Súmula	Vinculante	nº	56,	do	 Supremo	Tribunal	
Federal	que,	em	08.08.2016	a	publicou:	“A	falta	de	estabelecimento	penal	adequado	não	
autoriza	a	manutenção	do	condenado	em	regime	prisional	mais	gravoso,	devendo-se	
observar,	nessa	hipótese,	os	parâmetros	fixados	no	RE	641.320/RS”.

Desde	então,	acompanhou-se	uma	enxurrada	de	saídas	antecipadas	do	regime	
previsto	para	cumprimento	de	pena,	sob	diversas	rubricas,	sedimentando-se,	no	estado	
do	Paraná,	a	harmonização	do	regime	semiaberto,	que	consistiria	no	cumprimento	de	
pena	 fora	 de	 qualquer	 estabelecimento	 prisional,	 estando	 o	 sentenciado	 obrigado	 a	
observar	determinadas	condições	–	quase	sempre	próprias	do	regime	aberto,	podendo,	
ainda,	estar	submetido	ao	monitoramento	eletrônico.
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E	a	exceção	virou	regra.

Não	houve,	paralelamente	à	decisão	do	Supremo	Tribunal	Federal,	o	implemento	
ou	 planejamento	 de	 qualquer	 medida	 apta	 a	 corrigir	 a	 distorção	 criada	 –	 isto	 é,	 a	
estruturar	e	possibilitar	o	cumprimento	de	pena	no	regime	previsto	em	lei	e	 imposto	
ao	sentenciado;	esvaziou-se	o	conteúdo	do	princípio	da	execução	da	pena	ao	se	aceitar	
que,	por	não	existir	vaga	no	estabelecimento	adequado,	deveria	o	preso	ser	mantido	em	
liberdade	vigiada.

Dessa	forma,	inexistindo	estabelecimento	adequado	ao	cumprimento	de	pena	
em	regime	semiaberto	e	sem	que	haja	sequer	um	plano	de	metas	estabelecidos	para	
criação	de	novas	unidades	prisionais,	houve	a	proliferação	das	decisões	de	determinação	
de	implantação	da	liberdade	monitorada	aos	sentenciados,	atraindo,	também,	uma	série	
de	novos	problemas	a	serem	solucionados.

6 OS DEVERES DOS MONITORADOS E SEU DESCUMPRIMENTO

A	nova	realidade	experimentada	consolidou-se	da	seguinte	forma:	a	partir	da	
constatação	de	inexistência	de	vaga	no	regime	adequado	–	seja	para	efeito	de	progressão	
de	regime	ou	de	início	de	cumprimento	de	pena,	o	Juízo	da	Vara	de	Execuções	Penais,	
determina	 a	 liberdade	 do	 sentenciado	 mediante	 implantação	 do	 equipamento	 de	
monitoramento	eletrônico,	expedindo,	para	tanto,	mandado	de	monitoramento	e	a	ser	
cumprido	pelo	DEPEN.

O	 sujeito,	 então,	 no	 prazo	 determinado,	 comparece	 ao	 Posto	 Avançado	 de	
Monitoramento	(PAM)	designado	para	instalação	de	sua	tornozeleira	eletrônica,	sendo	
cientificado	 de	 seus	 deveres	 e	 das	 proibições	 relativas	 ao	 monitoramento,	 também	
previstos	no	art.	146-C,	da	Lei	de	Execuções	Penais	e	no	art.	2º,	do	Decreto	Estadual	nº	
2015/2014.

Situação	problemática	surge,	entretanto,	quando	se	constata	o	descumprimento	
de	algum	dos	deveres	impostos	ou	violação	das	proibições	com	relação	as	quais	o	sujeito	
fora	cientificado,	exigindo	manifestação	por	parte	do	Ministério	Público,	da	defesa	e	por	
fim	do	Magistrado	a	quem	compete	decidir	sobre	sua	ocorrência,	aplicando	a	respectiva	
sanção.

Diante	das	controvérsias	que	surgiram	com	relação	aos	descumprimentos	de	
deveres	e	incidência	de	condutas	proibidas	e	a	forma	de	solucioná-los,	no	final	do	ano	de	
2018,	foi	expedida,	pelo	DEPEN,	a	Portaria	Regulamentar	nº	23/2018	que,	dentre	outros	
aspectos,	buscou	pormenorizar	a	forma	de	atuação	e	comunicação	dos	atos	praticados.

As	violações	aos	deveres	foram	categorizadas	de	forma	crescente,	de	acordo	
com	sua	gravidade	nos	níveis	1,	2	e	3.

As	 violações	 de	 nível	 3	 –	 consideradas	 mais	 graves,	 são	 as	 seguintes:	 I	
–	 desrespeitar	 as	 áreas	 de	 inclusão	 (locais	 e	 horários)	 e	 exclusão	 determinadas	
pelo	 juízo;	 II	 –	 romper	 a	 tornozeleira	 eletrônica	 e/ou	 quebrar	 os	 pinos	 do	 lacre	 de	
travamento	da	cinta;	 III	–	deixar	de	carregar	bateria	da	tornozeleira	eletrônica;	 IV	–	
danificar	 a	 tornozeleira	 eletrônica	 ou	 seus	 acessórios;	 V	 –	 bloquear	 a	 comunicação	
do	sinal	emitido	pela	tornozeleira	eletrônica	com	a	Central	de	Monitoração	Eletrônica	
(CME);	 VI	 –	 Finalizar	 a	 carga	 da	 bateria	 da	 tornozeleira;	 VII	 –	 Desacatar	 servidores	
da	CME	durante	o	contato	telefônico	e	inspeção	para	resolver	situação	específica	da	
monitoração	eletrônica.

As	violações	de	gravidade	média	(nível	2),	por	sua	vez,	foram	previstas	como:	
I	–	deixar	de	manter	os	dados	cadastrais	atualizados;	II	–	não	retornar	a	ligação	para	
a	Central	de	Monitoração	Eletrônica	(CME),	quando	do	envio	de	chamada	de	contato	
remoto	com	alertas	vibratórios,	luminosos	(Led	Roxo	Piscando)	e	sonoros;	III	–	deixar	
de	entrar	em	contato	imediatamente	com	a	Central	de	Monitoração	Eletrônica	(CME),	
caso	 tenha	 que	 sair	 do	 perímetro	 estipulado	 em	 virtude	de	 situações	 imprevisíveis	
e	 inevitáveis;	 IV	 –	 danificar,	 destruir	 ou	 perder	 o	 acessório,	 fonte	 de	 alimentação	
(carregador)	da	tornozeleira	eletrônica;	V	–	não	comparecer	na	inspeção,	manutenção	
ou	reinstalação,	agendada	pelo	respectivo	Posto	Avançado	de	Monitoração	(PAM).

Por	fim,	as	violações	de	nível	1,	de	menor	gravidade,	são:	I	–	não	responder	
os	contatos	e/ou	descumprir	orientações	do	servidor	responsável	pela	monitoração	
eletrônica;	III	–	fornecer	número	inexistente	ou	número	temporariamente	desligado	
de	telefone.

A	 ocorrência	 de	 qualquer	 uma	 dessas	 situações	 deve	 ser	 de	 obrigatória	
comunicação	 ao	 Juízo,	 	 	 não	 competindo	 análise	 acerca	 de	 eventual	 dolo	 ou	 culpa	
por	 parte	 do	 monitorado	 a	 qualquer	 servidor.	 A	 distinção	 realizada	 diz	 respeito,	
unicamente,	à	imediatidade	da	comunicação.

Pois	bem.

A	partir	deste	momento	e	sobretudo	diante	da	constatação	de	diversas	formas	
de	 tramitação	 de	 processos	 de	 execução,	 como	 forma	 de	 otimizar	 a	 atuação	 das	
partes	e	racionalizar	os	recursos	disponíveis,	entende-se	por	necessária	–	e	passível	
de	realização	pela	Serventia	do	Juízo	da	Vara	de	Execuções	Penais,	e	tão	logo	de	sua	
comunicação	ao	Juízo	pelo	DEPEN,	a	intimação	do	monitorado	para	justificar,	de	forma	
fundamentada	e,	sempre	que	possível,	mediante	apresentação	de	prova	documental,	
a	violação	cometida.

No	 momento	 seguinte,	 os	 autos	 –	 com	 indicação	 da	 violação	 cometida	 e	
justificativa	 apresentada	 pelo	 monitorado,	 seguiriam	 ao	 Ministério	 Público	 para	
manifestação	 acerca	 da	 possibilidade	 de	 acolhimento,	 ou	 não,	 das	 razões	 expostas,	
seguindo-se	ao	Magistrado	para	decisão.
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Com	o	acolhimento	da	justificativa	apresentada,	o	curso	da	execução	seguiria	
inalterado,	sem	aplicação	de	qualquer	medida	de	cunho	sancionatório.	Diversamente,	
não	sendo	apresentada	justificativa	ou	não	tendo	ela	plausibilidade	para	acolhimento,	
deve	ser	pautada	audiência,	ocasião	em	que	após	oitiva	e	manifestação	do	Ministério	
Público	e	da	defesa,	o	Juízo	procederá	à	aplicação	da	sanção	mais	adequada.

Exceção	ao	presente	fluxo,	com	vista	dos	autos	imediata	ao	Ministério	Público	
ocorreria	 nas	 hipóteses	 de	 violação	 deliberada	 do	 equipamento	 eletrônico,	 ausência	
de	 sinal	 ou	 término	 de	 bateria,	 eis	 que	 implicariam	na	 impossibilidade	manifesta	 de	
localização	do	monitorado,	sendo	cabível	a	regressão	cautelar	do	regime	prisional,	com	
expedição	de	mandado	de	prisão.

Mais	uma	vez,	surge	um	problema	de	necessário	enfrentamento:	a	necessidade	
de	deflagração	de	um	Procedimento	Administrativo	Disciplinar	e	quem	seria	a	autoridade	
administrativa	 competente	 para	 instaurá-lo,	 uma	 vez	 que	 o	monitorado	 encontra-se	
em	liberdade	justamente	em	face	da	ausência	de	vagas	em	estabelecimento	prisional	
adequado.

Em	que	pese	ainda	esteja	pendente	de	julgamento	o	RE	9725982,	pelo	Supremo	
Tribunal	 Federal,	 com	 repercussão	 geral	 reconhecida,	 até	 o	 momento	 a	 corte	 vem	
entendendo	pela	desnecessidade	do	PAD	quando	houver	audiência	de	justificação	com	
oitiva	do	sentenciado.

Dessa	forma,	ainda	no	terreno	de	incerteza	quanto	à	futura	deliberação	pelo	
STF,	mas	entendendo	pela	necessidade	de	oferecimento	de	uma	resposta	adequada	e	
proporcional	às	infrações	cometidas,	com	o	não	acatamento	da	justificativa	apresentada	
pelo	 sujeito	 e	 sua	oitiva	em	audiência	 de	 justificação,	 na	presença	do	defensor	 e	do	
Ministério	 Público,	 entende-se	 por	 procedimento	 suficiente	 ao	 reconhecimento	 da	
prática	de	falta	grave.

7 AS SANÇÕES PELA VIOLAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO

Embora	 se	 fale	 da	 insuficiência	 do	 tratamento	 legislativo	 conferido	 ao	
monitoramento	eletrônico	–	fato	inegável,	certo	é,	também,	que	quando	de	sua	inserção	
na	LEP	seu	cabimento	era	restrito,	sendo	as	sanções	em	caso	de	suas	violações	também	
restritas	e	compatíveis	com	o	descumprimento	verificado.

Contudo,	 com	 o	 alargamento	 da	 utilização	 do	 monitoramento	 eletrônico	
–	 como	 verdadeiro	 regime	 autônomo	 de	 cumprimento	 de	 pena,	 há	 necessidade	 de	

2  Tema 941: Possibilidade de afastar-se o prévio procedimento administrativo disciplinar – PAD, ou suprir sua eventual 
deficiência técnica, na hipótese de oitiva do condenado em audiência de justificação no juízo da execução penal, 
realizada na presença do ministério público ou defensor.

enfrentamento	das	hipóteses	de	violação	e	das	sanções	possíveis	e,	então,	se	constata	
verdadeira	incipiência	da	matéria.

O	 art.	 146-C	 prevê	 como	 sanções:	 a)	 a	 regressão	 de	 regime	 prisional;	 b)	 a	
revogação	da	autorização	da	saída	temporária;	c)	a	revogação	da	prisão	domiciliar;	d)	
a	advertência;	e	e)	a	revogação	da	monitoração.

De	plano,	verifica-se	que	a	revogação	da	autorização	da	saída	temporária	e	
a	 revogação	 da	 prisão	 domiciliar	 conciliam-se	 bem	 como	 as	 hipóteses	 previstas	 na	
LEP	de	implantação	do	monitoramento	eletrônico,	mas	que	não	socorre	ao	Judiciário	
quando	 da	 análise	 da	 sanção	 a	 ser	 aplicada	 ao	 monitorado	 que	 cumpre	 pena	 em	
regime	harmonizado	por	falta	de	vaga	em	estabelecimento	adequado.

Então,	 para	 a	 grande	 maioria	 dos	 casos,	 a	 violação	 de	 um	 dever	 pelo	
monitorado	comporta	as	seguintes	sanções:	a)	advertência;	b)	regressão	de	regime;	
ou	c)	revogação	do	monitoramento	eletrônico.

Percebe-se,	ademais,	que	a	revogação	da	monitoração	eletrônica,	na	situação	
dos	sentenciados	em	cumprimento	de	pena	no	regime	semiaberto	não	surtiria	o	efeito	
próprio	 de	 sanção,	 eis	 que	 seriam	 mantidos	 sem	 fiscalização	 de	 qualquer	 espécie	
e	 também	 não	 seriam	 levados	 de	 volta	 ao	 estabelecimento	 prisional	 porquanto	
inexistente.

Dessa	forma,	para	todo	o	cenário	possível	de	violação	de	deveres	por	parte	
do	monitorado,	restam	apenas	duas	medidas	a	serem	tomadas	e	que	ocupam	polos	
extremos	de	uma	régua	–	a	advertência	escrita	e	a	regressão	de	regime.

Como,	 porém	 é	 vedada	 a	 aplicação	 de	 outra	 espécie	 de	 apenamento	 não	
previsto	 em	 lei,	 sob	 pena	 de	 violação	 ao	 princípio	 da	 legalidade,	 há	 sugestão	 de	
mensuração	da	gravidade	da	violação	e	consequente	análise	acerca	da	possibilidade	
de	aplicação,	em	primeiro	lugar,	da	advertência	e,	em	caso	de	reiteração,	proceder-se	
à	regressão	de	regime,	sem	prejuízo	de	situações	mais	significativas	demandarem	a	
pronta	regressão	de	regime,	como	seriam	as	hipóteses	de	rompimento	do	equipamento	
ou	de	bloqueio	de	comunicação	de	seu	sinal.

Há,	 ainda,	 anexa	 a	 questão	 de	 configuração	 de	 falta	 grave,	 pois	 segundo	
dispõe	o	art.	146-D,	II,	uma	das	hipóteses	de	revogação	do	monitoramento	eletrônico	
seria	o	seu	cometimento.

Entretanto,	da	leitura	do	art.	50,	da	LEP,	que	dispõe	acerca	das	faltas	graves,	
não	 se	 vislumbra,	 com	 precisão,	 hipóteses	 que	 se	 amoldem	 aos	 comportamentos	
dos	 monitorados,	 sendo,	 em	 algumas	 situações,	 contudo,	 possível	 entender	 pela	
configuração	de	situação	de	fuga	e	daquela	prevista	no	art.	50,	VI.
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A	percepção	 acerca	 da	 configuração	ou	 não	 de	 falta	 grave,	 pela	 violação	 de	
deveres	do	monitorado,	 é	 de	 suma	 relevância	 diante	da	necessidade	de	observância	
do	procedimento	adequado,	pois	ao	compreender	que	o	descumprimento	dos	deveres	
pelo	monitorado	configuraria	falta	grave,	deve	haver	(ao	menos	por	ora)	a	designação	
de	audiência	de	 justificação,	 como	ato	de	 contraditório	 concentrado	em	 substituição	
ao	 procedimento	 administrativo	 disciplinar,	 o	 qual	 é	 inviabilizado	 pela	 ausência	 de	
estabelecimento	a	que	se	encontre	vinculado	o	sentenciado.

Se,	 ao	 revés,	 for	 compreendido	 que	 o	 descumprimento	 dos	 deveres	 pelo	
monitorado	não	configura	falta	grave	por	ausência	de	previsão	legal,	para	aplicação	das	
sanções	–	advertência	ou	regressão	de	regime,	seria	suficiente	o	contraditório	formal	
nos	autos,	sem	realização	de	audiência.

8 CONCLUSÃO

A	ausência	de	um	delineamento	legislativo	substancial	sobre	o	monitoramento	
eletrônico	 cria	 consequências	 na	 rotina	 forense	 quanto	 a	 forma	 de	 tratamento	 da	
situação	das	violações	de	deveres	pelo	monitorado.

A	 incipiente	 normatização	 conduz	 ao	 tratamento	 deficitário	 da	 questão,	
sobretudo	no	campo	sancionatório,	eis	que	identificadas	somente	duas	sanções	práticas	
possíveis	 ao	 descumprimento	 dos	 deveres	 pelos	 monitorados,	 as	 quais	 devem	 ser	
sopesadas	e	verificado,	no	caso	concreto,	a	gravidade	da	violação,	eventual	reincidência	
na	conduta	e	a	proporcionalidade	da	sanção.

Ainda,	 verificam-se	 importantes	 vozes,	 tanto	 na	 jurisprudência	 quanto	 na	
doutrina,	adotando	posicionamentos	divergentes	quanto	à	configuração	de	falta	grave	
pela	violação	de	deveres.

Ao	largo	da	construção	realizada	e	em	que	pese	ainda	não	tenha	sido	julgado	
pelo	 Supremo	 Tribunal	 Federal	 a	 questão	 da	 suficiência	 da	 audiência	 de	 justificação	
para	 reconhecimento	da	 falta	 grave	 e	 de	 suas	 consequências,	 verifica-se	que	não	há	
alternativa,	no	momento,	que	não	a	realização	da	referida	audiência,	uma	vez	que	não	
há	estabelecimento	prisional	vinculado	aos	sentenciados	cumprindo	pena	em	regime	
semiaberto	harmonizado.

Por	fim,	exsurge	a	percepção,	também,	de	que	não	são	todas	as	hipóteses	de	
violação	de	deveres	que	consistiria	em	falta	grave,	conseguindo-se	identificar	algumas	
em	que	a	conduta	do	monitorado	seria	equiparada	à	fuga	e,	portanto,	traria	a	incidência	
da	norma	prevista	no	art.	50,	II,	da	LEP.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

GRECO,	 Rogério.	 Monitoramento	 Eletrônico.	 Disponível	 em:	 <https://rogeriogreco.
jusbrasil.com.br/artigos/121819870/monitoramento-eletronico	>.	Acesso	em:	24	maio	
2019.

DAVID,	 Ivana;	 FONSECA,	 João	 José.	 Monitoramento	 eletrônico	 auxilia	 a	 reduzir	 a	
superlotação carcerária.	 São	 Paulo,	 2015.	 Disponível	 em:	 <http://www.conjur.com.
br/2015-ago-08/monitoramento-eletronico-auxilia-reduzir-superlotacao-caceraria>.	
Acesso	em:	23	maio	2019.

KARAM,	Maria	 Lúcia.	Monitoramento	 eletrônico:	 A	 sociedade	 do	 controle.	 Boletim	
IBCCrim,	Rio	de	Janeiro,	n°	170,	2007.

LEITÃO	JÚNIOR,	Joaquim.	Monitoramento	eletrônico:	uma	nova	realidade	jurídica	no	
sistema prisional brasileiro.	Disponível	em	http://www.lfg.com.br	-	26	de	outubro	de	
2017.

SOUZA,	Bernardo	de	Azevedo	e.	A	 Implementação	do	Monitoramento	Eletrônico	no	
Brasil.	São	Paulo:	ACLO,	2014.



169168
MP e compromisso com a sociedade - Vol. 1 MP e compromisso com a sociedade - Vol. 1

VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO 
RÉU E A (DES)NECESSIDADE DE 
LAUDO PERICIAL

Pedro Tenório Soares Vieira Tavares
Promotor Substituto do Ministério 

Público do Estado do Paraná 

SUMÁRIO:	 1	 Delimitação	 do	 problema;	 2	 Justificativa;	 3	 Objetivo	 do	 trabalho;	 
4	Introdução;	5	As	circunstâncias	judiciais	do	art.	59	do	CP;	6	A	análise	da	personalidade	
do	 agente;	 7	 Fundamentos	 para	 a	 desnecessidade	 de	 laudo	 pericial	 para	 avaliação	
da	 personalidade	 do	 agente;	 7.1	O	 destinatário	 das	 circunstâncias	 do	 art.	 59	 do	 CP;	 
7.2	Sistemas	de	Valoração	da	Prova;	8	Conclusão	e	institucionalização	da	tese.	

RESUMO:	 No	 âmbito	 da	 dosimetria	 da	 pena,	mais	 especificamente	 na	 primeira	 fase	
do	método	 trifásico,	 a	 análise	da	personalidade	do	acusado,	por	 vezes,	 é	deixada	de	
lado	pelo	magistrado,	 sob	o	 argumento	de	que	o	 julgador	 não	detém	 conhecimento	
técnico	específico	na	 área	da	psicologia/psiquiatria.	 Tal	 entendimento	é	 reproduzido,	
reiteradamente,	 em	 decisões	 judiciais	 condenatórias	 e	 nos	 tribunais	 superiores,	 não	
havendo	 maior	 aprofundamento	 nos	 motivos	 de	 tal	 abstenção.	 Nessa	 ambiência,	 o	
presente	trabalho	busca	trazer	fundamentos	contrários	a	tal	entendimento,	estimulando	
a	análise	da	personalidade,	mesmo	sem	parecer	técnico	de	um	profissional	da	psicologia	
ou	da	psiquiatria.	O	primeiro	deles	diz	respeito	à	identificação	do	destinatário	da	norma	
prevista	no	art.	59	do	Código	Penal,	que,	pela	própria	denominação,	é	o	magistrado.	O	
segundo	fundamento	é	de	que	o	juiz,	pelo	sistema	da	livre	persuasão	racional,	não	está	
vinculado	ao	laudo	pericial.	Com	base	em	tais	premissas,	conclui-se	que	o	julgador	deve,	
fundamentadamente,	avaliar	a	personalidade	do	acusado	por	meio	de	comportamentos,	
falas,	 declarações	 testemunhais,	 condutas	 processuais,	 entre	 outros	 elementos	
constantes	no	processo,	que	indiquem	traços	de	sua	personalidade,	prescindindo-se	de	
avaliação	por	profissional	técnico.

1 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

	 O	problema	a	ser	abordado	diz	respeito	a	um	tema	afeto	à	dosimetria	da	pena,	
mais	especificamente	na	fase	da	fixação	da	pena-base.

2 JUSTIFICATIVA

 O	tema	é	relevante	porquanto	a	fixação	correta	da	pena	concreta	é	um	direito	
do	acusado,	por	ser	um	desdobramento	do	princípio	da	individualização	da	pena,	e	um	
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direito	da	sociedade,	de	que	o	violador	da	norma	penal	tenha	uma	pena	suficiente	e	
necessária	à	repressão	e	prevenção	da	 infração	penal,	nos	termos	da	parte	final	do	
artigo	59	do	Código	Penal.

3 OBJETIVO DO TRABALHO

	 Busca-se	 analisar	 a	 possibilidade	 do	 juiz	 avaliar	 a	 circunstância	 judicial	 da	
personalidade	do	agente	sem	a	presença	de	um	laudo	pericial.

4 INTRODUÇÃO

Dentro	 do	 modelo	 normativo	 garantista,	 o	 princípio	 da	 retribuição	 ou	 da	
sucessividade	da	pena	em	 relação	 ao	delito	 cometido	 revela	 a	 necessidade	de	que	
a	 resposta	 do	 sistema	 penal	 seja	 proporcional	 à	 gravidade	 concreta	 do	 delito.	 Em	
razão	 de	 um	 discurso	 tendencioso	 e	 no	 mais	 das	 vezes	 corporativista,	 o	 princípio	
da	 proporcionalidade,	 no	 âmbito	 criminal,	 equivocadamente,	 vem	 tendo	 o	 seu	
conteúdo	normativo	reduzido	ao	aspecto	da	proibição	do	excesso	estatal,	 servindo,	
exclusivamente,	para	 frear	a	atuação	do	Estado.	Ocorre	que,	no	mais	das	vezes,	 tal	
postura	revela	um	garantismo monocular	que	acaba	ferindo	o	mandamento	da	vedação	
da	 proteção	 deficiente	 dos	 bens	 jurídicos,	 ocasionando	 situações	 em	 que	 resposta	
estatal	 se	 revela	 ínfima	 frente	 à	 gravidade	 concreta	 da	 infração	 penal	 praticada,	
gerando	sensação	de	impunidade	e	estímulo	à	reiteração	delitiva.

No	que	toca	à	aplicação	da	pena	concreta,	observa-se	que,	no	Brasil,	instaurou-
se	a	“cultura	da	pena	mínima”,	uma	vez	que	há	um	receio	teórico	em	transitar	livremente	
dentro	dos	limites	da	pena	cominada,	sendo	raros	os	casos	em	que	se	observa	uma	
pena	próxima	ao	máximo	 legal.	Na	prática,	tal	postura	gera	 impunidade	e	situações	
juridicamente	constrangedoras,	porquanto	as	penas	mínimas	esbarram	na	falência	do	
sistema	de	cumprimento	de	pena	brasileiro,	ficando	o	condenado	livre	da	retribuição	
da	pena	e	impedido	de	ser	ressocializado,	eis	que	não	há	estabelecimentos	adequados	
no	regime	semiaberto	e	aberto,	o	que	lhe	coloca	novamente	na	mesma	situação	fática	
do	momento	do	cometimento	do	delito.

O	princípio	da	individualização	da	pena,	previsto	no	art.	5º,	XLVI,	da	CRFB/88,	
em	seu	aspecto	da	individualização	judicial,	mediante	a	aplicação	da	pena	concreta,	
indica	que	a	pena	individualizada	é	um	direito	do	próprio	condenado,	porquanto	lhe	
proporcionará	a	medida	adequada	para	fins	retribuição,	prevenção	e	ressocialização.

Dentro	 da	 dosimetria	 da	 pena,	 o	 sistema	 brasileiro	 adotou	 o	 método	
trifásico	de	Nelson	Hungria,	que	consiste,	em	síntese,	na	sequência	de	análise:	i)	das	
circunstâncias	judicias;	ii)	das	atenuantes	e	agravantes;	iii)	das	causas	de	diminuição	e	
aumento	de	pena.

No	âmbito	das	circunstâncias	judiciais,	a	avaliação	da	personalidade	do	agente	
é	motivo	de	discussão,	havendo	diferentes	entendimentos	acerca	da	necessidade	ou	
não	de	um	laudo	pericial	para	subsidiar	a	valoração	judicial.	A	celeuma	gira	em	torno	
da	capacidade	técnica	do	magistrado	avaliar	a	personalidade	do	agente,	o	que	será	
abordado	no	presente	artigo	científico.

5 AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL

As	 circunstâncias	 judiciais	 previstas	 no	 art.	 59	 do	 Código	 Penal	 funcionam	
como	parâmetro	para	a	fixação	da	pena-base,	na	primeira	fase	da	dosimetria	da	pena.	
Segundo	Bitencourt,	 elas	 funcionam	como	diretrizes,	 critérios	de	orientação	para	o	
juiz,	indicando	o	caminho	a	ser	seguido	na	fixação	da	pena	adequada	ao	delito	e	ao	
delinquente1.

Ao	contrário	do	que	ocorre	com	as	causas	de	aumento	e	de	diminuição,	as	
circunstâncias	judiciais	não	possuem	um	quantum	legal	de	aumento	ou	de	diminuição,	
nem	estabelecem	limites	dentro	dos	quais	o	magistrado	pode	transitar	na	atividade	
de	dosimetria	da	pena.	O	estabelecimento	da	pena-base,	por	meio	da	avaliação	das	
circunstâncias	 judiciais,	 é	 guiada	 pela	 atividade	 interpretativa	 do	 magistrado,	 que	
deverá	fundamentar	a	sua	decisão	com	base	em	elementos	constantes	dos	autos.

O	 artigo	 59	 prevê	 oito	 circunstâncias	 judiciais	 que	 guiam	 o	magistrado	 no	
momento	da	fixação	da	pena-base,	são	elas:	a	culpabilidade;	os	antecedentes;	a	conduta	
social;	a	personalidade	do	agente;	os	motivos;	as	circunstâncias	e	consequências	do	
crime;	e	o	comportamento	da	vítima.

O	presente	trabalho,	em	razão	de	sua	extensão,	não	pretende	tratar	de	todas	
as	circunstâncias	judiciais,	mas	somente	da	personalidade	do	agente.

6 A ANÁLISE DA PERSONALIDADE DO AGENTE

Segundo	Aníbal	Bruno,	a	personalidade	“é	um	todo	complexo,	porção	herdada		
porção	 adquirida,	 com	 o	 jogo	 de	 todas	 as	 forças	 que	 determinam	 ou	 influenciam	 o	
comportamento	humano.”2

Na	 análise	 da	 personalidade,	 há	 a	 oportunidade	 de	 identificar	 os	 traços	 do	
agente	que	revelem	possível	desvio	de	caráter,	sua	sensibilidade	ético-social,	a	sua	visão	
do	 evento	 criminoso,	 os	 seus	 limites	 éticos,	 sua	 empatia	 em	 relação	 à	 vítima,	 entre	
outras	manifestações	da	sua	psique.

1  BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Geral. 19ª Ed. São Paulo: Saraiva. P. 768

2  BRUNO, Aníbal. Direito Penal. Rio de Janeiro. Forense, Ano: 1984. p. 154.
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Registre-se	que,	na	Psicologia,	muitos	autores	divergem	quanto	ao	número	de	
tipos	de	personalidade	existentes.	A	título	de	exemplo,	Carl	 Jung	aponta	a	existência	
de	 8	 (oito)	 tipos	 de	 personalidade3.	 Em	 outro	 estudo,	 realizado	 por	 pesquisadores	
da Northwestern University,	 identificou-se,	 após	 análise	 de	 dados	 de	 1,5	milhões	 de	
pessoas,	a	existências	de	4	(quatro)	tipos	de	personalidade4.

Dentro	do	processo	criminal,	discute-se	a	capacidade	do	magistrado	valorar	a	
personalidade	do	agente	sem	a	presença	de	um	laudo	pericial	elaborado	por	profissional	
da	área	da	Psicologia/Psiquiatria.	Nesse	âmbito,	há	o	posicionamento	de	que	o	magistrado	
não	possui	capacidade	técnica,	conforme	se	verifica	no	seguinte	julgado:

APELAÇÃO	 CRIMINAL.	 VIOLÊNCIA	 DOMÉSTICA.	 LESÃO	 CORPORAL.	
AMEAÇA.	PRELIMINAR.	NÃO	INCIDÊNCIA	DA	LEI	11.340/06.	AGRESSÕES	
E	 AMEAÇAS	 PERPETRADAS	 EM	 RAZÃO	 DE	 GÊNERO.	 ABSOLVIÇÃO.	
INSUFICIÊNCIA	 DE	 PROVAS.	 INVIÁVEL.	 PALAVRA	 DA	 VÍTIMA.	
MATERIALIDADE	 E	 AUTORIA	 COMPROVADAS.	 LAUDO	 DE	 EXAME	
DE	 CORPO	 DE	 DELITO.	 DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. DECOTE. 
VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PSICOLÓGICO E CONDENAÇÕES 
DEFINITIVAS ANTERIORES. REGIME	 DE	 CUMPRIMENTO	 DE	 PENA.	
ABERTO.	PRIMARIEDADE	DO	RÉU.	QUANTUM	FIXADO.	INDENIZAÇÃO	
POR	DANO	MORAL.	ARTIGO	387,	INCISO	IV,	DO	CÓDIGO	DE	PROCESSO	
PENAL.	AFASTAMENTO	 IMPOSSIBILIDADE.	CONDIÇÕES	ECONÔMICAS	
DO	RÉU.	PROPORCIONALIDADE.	RECURSO	PARCIALMENTE	PROVIDO.	
[…]	

4.	 Para	 a	 valoração	 negativa	 da	 personalidade	 do	 agente	 faz-se	
imprescindível	a	 juntada	aos	autos	do	Laudo	Psicológico do réu ou 
condenações	definitivas	anteriores,	o	que	não	ocorreu	na	presente	
hipótese.

(TJDFT.	Acórdão	n.	1154483.	Processo	n.	0002522-02.2017.8.07.0012.	
Relator:	 Desembargador	 SILVANIO	 BARBOSA	 DOS	 SANTOS.	 Data	 do	
Julgado:	21/02/2019)	(grifo	nosso)

Inclinando-se	 ao	 posicionamento	 da	 incapacidade	 técnica,	 o	 doutrinador	
Juarez	Cirino	destaca	que	o	conceito	de	personalidade	é	motivo	de	divergências	dentro	
da	Psicologia	ou	Psiquiatria	Modernas,	 por	 seus	 limites	 imprecisos	ou	difusos.	Nesse	
sentido,	o	penalista	destaca	que:

“Em	 geral,	 os	 operadores	 do	 sistema	 justiça	 criminal	 carecem	 de	
formação	acadêmica	em	Psicologia	e	Psiquiatria	para	decidir	sobre	o	
complexo	conteúdo	do	conceito	de	personalidade	e,	por	essa	razão,	
a	 jurisprudência	 brasileira	 tem	 atribuído	 um	 significado	 leigo	 ao	
conceito...”5

3  https://amenteemaravilhosa.com.br/tipos-de-personalidade-segundo-carl-jung/

4 https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2018/09/existem-quatro-tipos-de-personalidades-afirma-estudo.html

5  CIRINO, Juarez. Direito Penal Parte Geral. Editora Empório do Direito. 7ª Edição. p. 528.

De	outra	banda,	há	o	posicionamento	que	atesta	a	capacidade	do	magistrado	
valorar	 a	 personalidade	 do	 agente	 com	 base	 em	 elementos	 concretos	 dos	 autos,	
suficientes	 para	 exasperação	 da	 pena-base	 mediante	 decisão	 fundamentada.	 Senão	
vejamos:

AGRAVO	 REGIMENTAL	 NO	 AGRAVO	 EM	 RECURSO	 ESPECIAL.	 PENAL.	
AMEAÇA.	VIOLÊNCIA	DOMÉSTICA.	DOSIMETRIA.	ART.	59	DO	CÓDIGO	
PENAL.	PERSONALIDADE DO AGENTE.	FUNDAMENTAÇÃO	CONCRETA.	
ELEMENTOS	DOS	AUTOS.	AGRAVO	REGIMENTAL	DESPROVIDO.	
1.	 Na	 primeira	 fase	 da	 dosimetria,	 a	 valoração	 negativa	 da	
personalidade não depende de laudo técnico,	firmado	por	profissional	
da	 área	de	 saúde	mental,	mas	 tão	 somente	da	análise	pelo	próprio	
sentenciante	sobre	a	existência	de	dados	concretos	que	demonstrem	
a	maior	periculosidade	do	agente.	Precedentes.
2.	 No	 caso,	 a	 fundamentação	 apresentada	 está	 amparada	 em	
elementos	 concretos	 e	 específicos,	 os	 quais	 efetivamente	 indicam	
a	personalidade	desvirtuada	do	Agravante,	 o	 qual	 insinuou	para	 a	
vítima	que	recorrer	às	autoridades	públicas	“não	iria	adiantar”,	que	a	
prisão	era	um	lugar	agradável	e	que	ele	realizava	ligações	para	ela	do	
interior do estabelecimento prisional. 
3.	Agravo	regimental	desprovido.	(STJ.	Relatora:	Min.	Laurita	Vaz.	Data	
da	Publicação	30/04/2019)	(grifo	nosso)
IMPOSSIBILIDADE	 DE	 NEGATIVAÇÃO	 DA	 PERSONALIDADE	 POR	 
FALTA	DE	DADOS	APTOS	A	AFERI-LA.	
[...]	 a	 valoração	 negativa	 da	 personalidade	 do	 agente	 exige	 a	
existência	 de	 elementos	 concretos	 e	 suficientes	 nos	 autos	 que	
demonstrem,	efetivamente,	a	maior	periculosidade	do	réu	aferível	a	
partir	de	sua	índole,	atitudes,	história	pessoal	e	familiar,	etapas	de	seu	
ciclo	vital	e	social,	etc	(AgRg	no	REsp	1301226/PR,	Rel.	Ministra	MARIA	
THEREZA	DE	ASSIS	MOURA,	SEXTA	TURMA,	 julgado	em	11/03/2014,	
DJe	28/03/2014).

7 FUNDAMENTOS PARA DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA AFERIÇÃO DA 
PERSONALIDADE DO AGENTE

Na	 prática	 forense,	 por	 vezes,	 é	 possível	 vislumbrar	 sentenças	 penais	
condenatórias	ou	mesmo	acórdãos	posicionando-se	pela	necessidade	de	laudo	pericial	
elaborado	 por	 profissional	 da	 Psicologia	 ou	 Psiquiatria,	 para	 fins	 de	 avaliação	 da	
personalidade	do	agente.	Quando	não	há	alusão	expressa	da	ausência	de	laudo,	comum	
observar	o	magistrado	reconhecendo	a	ausência	de	conhecimento	técnico	para	aferição	
da	personalidade.

Apesar	 do	 posicionamento	 tendente	 à	 desnecessidade	 de	 laudo	 pericial	
crescer	 no	 âmbito	 dos	 tribunais	 de	 2º	 grau	 e	 na	 jurisprudência	 do	 Superior	 Tribunal	
de	Justiça,	faz-se	necessário,	na	sequência,	desenvolver	dois	argumentos	que	afastam	
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o	posicionamento	tendente	a	exigir	a	presença	do	laudo	técnico:	i)	O	destinatário	das	
circunstâncias	do	art.	59	do	Código	Penal;	ii)	O	sistema	da	persuasão	racional	do	juiz	e	a	
possibilidade	de	desconsideração	do	laudo	pericial	pelo	magistrado.

7.1	O	DESTINATÁRIO	DAS	CIRCUNSTÂNCIAS	DO	ART.	59	DO	CÓDIGO	PENAL

As	 circunstâncias	 previstas	 no	 art.	 59	 do	 Código	 Penal	 diferenciam-se	 das	
elementares	do	tipo	porquanto	não	são	imprescindíveis	para	caracterização	do	delito.	Ao	
contrário	da	elementar	do	tipo	penal,	cuja	presença	é	pressuposto	para	a	configuração	
do	delito	e	para	a	incidência	do	preceito	secundário,	a	circunstância	judicial	atua	como	
critério	 orientador	 do	 magistrado	 na	 dosimetria	 da	 pena,	 mais	 especificamente	 na	
primeira	fase	da	fixação	da	pena	concreta.

O	destinatário	da	análise	das	circunstâncias	previstas	no	art.	59,	pela	própria	
redação	do	Código,	é	o	magistrado,	senão	vejamos:

“Art.	59	-	O juiz,	atendendo	à	culpabilidade,	aos	antecedentes,	à	conduta	
social,	 à	 personalidade	 do	 agente,	 aos	 motivos,	 às	 circunstâncias	 e	
conseqüências	 do	 crime,	 bem	 como	 ao	 comportamento	 da	 vítima,	
estabelecerá,	conforme	seja	necessário	e	suficiente	para	reprovação	e	
prevenção	do	crime:	(…)”

A	 análise	 de	 tais	 circunstâncias	 é	 feita	 pelo	 próprio	 julgador	 com	 base	 nos	
elementos	constante	dos	autos.	Não	é	por	outro	motivo	que	a	doutrina	consagrou	a	
denominação de circunstâncias judiciais.

Quanto	à	personalidade	do	agente,	é	um	contrassenso	o	posicionamento	que	
objetiva	defender	a	incapacidade	do	magistrado	em	avaliá-la,	imputando	tal	atividade,	
mediante	modificação	do	destinatário	da	norma,	única	e	exclusivamente,	ao	profissional	
da	área	da	Psicologia	ou	Psiquiatria.

Sobre	o	tema,	a	doutrina	diz	que:

“O	perito	é	apenas	um	auxiliar	da	Justiça	e	não	um	substituto	do	juiz	na	
apreciação	do	evento	probando.	Deve	apenas	apurar	a	existência	de	
fatos	cuja	certificação	dependa	de	conhecimento	técnico.	Seu	parecer	
não	 é	 uma	 sentença,	mas	 apenas	 fonte	 de	 informação	 para	 o	 juiz,	
que	não	fica	adstrito	ao	laudo	e	pode	formar	sua	convicção	de	modo	
contrário	a	base	de	outros	elementos	ou	fatos	provados	no	processo.	
E,	realmente,	deve	ser	assim,	pois	do	contrário	laudo	percial	deixaria	
de	ser	simples	meio	de	prova	para	assumir	o	feitio	de	decisão	arbitral	e	
o	perito	se	colocaria	numa	posição	superior	à	do	próprio	juiz,	tornando	
dispensável	até	mesmo	o	pronunciamento	jurisdicional.”6

6  THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 6ª edição: São Paulo. Atlas. 2010. p. 434.

Assim,	tem-se	que	a	avaliação	da	personalidade	do	agente,	como	circunstância	
judicial,	tem	como	destinatário	o	julgador,	e	não	o	Psicólogo	e/ou	Psiquiatra,	profissionais	
que	 podem	 auxiliá-lo,	 apenas	 se	 necessário,	 mediante	 elaboração	 de	 laudo	 técnico.	
Registre-se	 que	 a	 atuação	 de	 tais	 profissionais	 técnicos	 se	mostra	 como	 um	 auxílio,	
podendo,	inclusive,	o	laudo	pericial	ser	desconsiderado,	diante	da	existência	de	outros	
elementos	do	conjunto	probatório	que	preponderem,	mediante	decisão	fundamentada,	
conforme	será	tratado	em	outro	tópico.

7.2	OS	SISTEMAS	DE	VALORAÇÃO	DAS	PROVAS

Historicamente,	 o	 modo	 de	 avaliação	 das	 provas	 pelo	 magistrado	 pode	 ser	
retratado	em	quatro	fases.

a) Sistema das provas irracionais

Num	primeiro	momento,	o	sistema	das	provas	irracionais,	por	meio	da	ordália	ou	
juízo	de	Deus	como	meio	de	prova,	introduzia	na	atividade	de	valoração	da	prova	a	mistura	
de	elementos	místicos	e	racionais.	Nesse	sistema,	as	partes	envolvidas	se	dirigiam	a	um	
ente	superior,	uma	divindade,	que,	supostamente,	auxiliava	na	busca	pela	justiça.

O	resultado	da	valoração	dependia	de	eventos	aos	quais	os	litigantes	eram	
submetidos,	 no	mais	 das	 vezes,	 testes	 de	 resistência.	 Nesse	 sentido,	 avaliava-se	 a	
resistência	física	ao	calor	(caminhar	sobre	brasas	ou	segurar	objetos	incandescentes);	
a	 resistência	 física	 ao	 frio	 (mergulho	 em	 água	 de	 baixa	 temperatura,	 imersão	 em	
água	gelada	com	mãos	atadas,	de	cabeça	para	baixo);	 resistência	física	ao	cansaço	
(competição	entre	as	partes,	analisando-se	quem	ficava	mais	tempo	em	pé	com	os	
braços	estendidos,	etc.).

b)	Sistema	da	íntima	convicção	do	magistrado

Também	como	sistema	da	certeza	moral	do	juiz	ou	da	livre	convicção,	permite	
que	 o	 juiz	 valore	 de	 forma	 livre	 os	 elementos	 probatórios,	 inclusive	 se	 valendo	 de	
elementos	que	não	estão	nos	autos,	não	tendo	o	dever	de	fundamentar	a	conclusão	de	
seus	julgamentos,	por	meio	de	argumentação	jurídica.

O	resultado	de	tal	sistema	permite	ao	magistrado	julgar	com	base	na	prova	dos	
autos,	sem	a	prova	dos	autos	ou	até	mesmo	contra	os	elementos	produzidos,	eis	que	
não	há	como	 identificar	a	razão	da	decisão.	O	produto	da	atividade	de	valoração	das	
provas	decorre,	portanto,	da	manifestação	da	convicção	íntima	(ou	não	revelada)	do	juiz.

Atualmente,	no	Brasil,	a	Constituição	Federal	previu	o	sistema	da	íntima	convicção	
do	magistrado	como	uma	das	garantias	do	Júri	Popular	(art.	5º,	XXXVIII,	“c”,	CRFB/88),	
dispensando	os	membros	do	Conselho	de	Sentença	do	dever	de	fundamentação	previsto	
no	art.	93,	IX,	da	Carta	Magna.
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c)	Sistema	da	prova	tarifada

Denominado,	 também,	 de	 sistema	 das	 regras	 legais,	 da	 certeza	 moral	 do	
legislador	ou	da	prova	legal,	neste,	o	julgador	não	possui	liberdade	alguma	no	momento	
da	 valoração	 das	 provas,	 porquanto	 estas	 possuem	 valores	 pré-determinados	 na	
legislação.

O	resultado	do	julgamento	decorre	de	uma	análise	matemática	de	soma	e/ou	
subtração	dos	elementos	probatórios.	A	confissão	figura	como	rainha	das	provas,	não	se	
submetendo	a	presença	de	qualquer	outra	prova,	ou	seja,	mesmo	que	todo	o	conjunto	
probatório	destoe	da	confissão	do	acusado,	ainda	sim	esta	prevalecerá	e	ocasionará	a	
condenação.

O	Código	de	Processo	Penal	 não	 adotou	 tal	 sistema,	 contudo,	 trouxe	 alguns	
resquícios	da	sua	aplicação,	como	se	percebe	no	art.	155,	parágrafo	único,	do	CPP,	o	
qual	dispõe	que	“somente	quanto	ao	estado	de	pessoas	serão	observadas	as	restrições	
estabelecidas	na	lei	civil”.	Outro	resquício	está	previsto	no	art.	158	do	CPP,	senão	vejamos:	
“quando	a	infração	penal	deixar	vestígios,	será	indispensável	o	exame	de	corpo	de	delito,	
direto	ou	indireto,	não	podendo	supri-lo	a	confissão	do	acusado”.

d) Sistema persuasão racional do juiz

Neste	sistema,	o	juiz	possui	ampla	liberdade	na	análise	do	conjunto	probatório,	
não	tendo	as	provas	valores	pré-determinados	pelo	legislador.	No	entanto,	a	atividade	
valorativa	somente	se	legitima	por	meio	do	dever	de	fundamentação,	em	consonância	
com	o	art.	93,	IX,	da	CRFB/88,	sob	pena	de	nulidade	da	decisão.

O	art.	155	do	CPP	prevê	que	“o	juiz	formará	a	sua	convicção	pela	livre	apreciação	
da	prova	produzida	em	contraditório	 judicial,	não	podendo	 fundamentar	 sua	decisão	
exclusivamente	nos	elementos	informativos	colhidos	na	investigação,	ressalvadas	provas	
cautelares,	não	repetíveis	e	antecipadas”.

Em	decorrência	da	adoção	do	sistema	da	persuasão	racional,	Renato	Brasileiro	
enumera	os	seguintes	efeitos:	i)	não	há	provas	com	valor	absoluto;	ii)	deve	o	magistrado	
valorar	todas	as	provas	produzidas	no	processo,	mesmo	que	para	refutá-las;	iii)	somente	
serão	válidas	as	provas	constantes	do	processo.7

7.2.1	O	sistema	da	persuasão	racional	e	o	laudo	pericial

Como	 já	visto,	um	dos	efeitos	da	adoção	do	sistema	do	 livre	convencimento	
motivado	 é	 de	 que	 não	 há	 provas	 com	 valor	 absoluto.	Nessa	 ambiência,	 a	 atividade	
valorativa	do	magistrado	não	se	encontra	limitada	por	fórmulas	pré-determinadas	pelo	

7  DE LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. 2017. Editora Juspodivm. 607.

legislador,	 de	modo	 que	 a	 análise	 do	 conjunto	 probatório	 é	marcada	 pela	 atividade	
interpretativa	do	magistrado,	que	é	limitada	pelo	dever	de	fundamentação.

Tal	entendimento	aplica-se	inclusive	à	prova	pericial,	a	qual	encontra	guarida	
em	fatos	cuja	prova	demanda	conhecimento	técnico	em	determinada	área	de	atuação.	
O	exame	pericial	é	documentado	no	laudo	pericial,	que	é	“peça	técnica	elaborada	pelos	
peritos	quando	da	realização	do	exame	pericial.”8

O	laudo	pericial	é	divido	em	03	(três)	partes:	i)	preâmbulo;	ii)	exposição	de	tudo	
que	é	observado	pelos	técnicos;	iii)	conclusão,	mediante	a	resposta	dos	quesitos.

Acerca	da	 valoração	dos	 laudos	periciais,	 a	doutrina	elenca	dois	 sistemas.	O	
primeiro	é	o	sistema	vinculatório,	no	qual	o	juiz,	por	não	deter	um	conhecimento	técnico,	
encontra-se	vinculado	à	conclusão	técnica	do	perito,	não	tendo	espaço	de	conformação,	
sequer,	 para	 analisar	 os	 outros	 elementos	 probatórios	 dos	 autos.	 Por	 outro	 lado,	 o	
sistema	liberatório	é	uma	decorrência	da	adoção	do	sistema	da	persuasão	racional,	cuja	
ideia	é	de	que	o	juiz	não	fica	vinculado	ao	laudo	pericial,	podendo	aceitá-lo,	rejeitá-lo	ou	
utilizá-lo	em	parte.

Conforme	já	adiantado,	o	perito	funciona	como	um	auxiliar	da	justiça,	servindo	
o	seu	estudo	técnico	como	mera	fonte	de	informação	do	juiz.	O	julgador	é	a	figura	que	
detém	o	poder	decisório,	de	modo	que	a	presença	de	provas	diversas	da	prova	pericial	
pode	prevalecer	sobre	a	conclusão	técnica.	Raciocínio	no	sentido	contrário	implicaria	na	
desnecessidade	da	figura	do	magistrado,	bem	como	da	atividade	probatória	promovida	
pelas	partes,	revelando	o	regresso	ao	sistema	da	prova	tarifada,	onde	a	perícia	técnica	
seria	a	“rainha	das	provas”,	semelhantemente	ao	tratamento	conferido	à	confissão.

Nesse	passo,	o	posicionamento	que	exige	a	presença	de	perícia	 técnica	para	
análise	da	circunstância	judicial	personalidade	do	agente	vai	de	encontro	ao	sistema	da	
persuasão	racional,	porquanto	impede	que	o	juiz,	o	destinatário	da	norma,	identifique,	
durante	a	persecução	penal,	comportamentos	e	falas	do	agente,	prova	testemunhal	e	
outros	elementos	que	são	claras	manifestações	da	personalidade	do	agente.

A	 título	 de	 exemplo,	 considerando,	 hipoteticamente,	 que,	 no	 famigerado	
caso	 do	maníaco	 do	 parque,	 não	 houvesse	 laudo	 pericial	 descrevendo	 os	 traços	 da	
personalidade	sádica	do	serial killer,	poderia	o	magistrado	deixar	de	valorar	negativamente	
a	 personalidade	 do	 acusado	 diante	 dos	 verossímeis	 relatos	 das	 testemunhas	 que	
descreviam,	minuciosamente,	a	frieza	e	a	forma	cruel	com	a	qual	eliminava	as	vítimas?

Outra	situação:	o	acusado	que,	durante	seu	interrogatório	no	plenário	do	júri,	
confessa	que	matou	a	vítima	e	que	possível	 condenação	não	 teria	 significado	algum,	
uma	vez	que	possui	desprezo	pela	vida	humana,	pelo	Poder	Judiciário	e	pelo	Ministério	

8  DE LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. 2017. Editora Juspodivm. 642.
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Público.	Neste	caso,	a	ausência	de	laudo	pericial	seria	um	obstáculo	à	valoração	negativa	
da	personalidade,	no	momento	da	fixação	da	pena-base?

Por	fim,	como	ignorar	a	conduta	de	deslealdade	e	má-fé	processual	do	acusado	
que,	em	abuso	do	direito	de	defesa,	mente	reiteradamente	durante	o	curso	do	processo,	
tentando	induzir	o	magistrado	ao	cometimento	de	erro	judiciário	negativo,	ou	até	mesmo	
positivo,	quando	imputa	falsamente	o	fato	a	outrem	que	sabe	inocente?	Sabe-se	que	a	
mentira	revela	a	distorção	de	caráter	e	ausência	de	senso	moral	do	agente,	não	podendo	
o	magistrado	 ignorá-la,	 já	 que	 a	majoração	da	pena	figuraria	 como	 consequência	 da	
estratégia	de	defesa	utilizada.	Não	há	que	se	falar	em	ofensa	ao	direito	de	defesa,	eis	
que	a	utilização	da	mentira,	por	parte	do	réu,	não	é	proibida	na	prática,	somente	sendo	
valorada	como	uma	manifestação	da	sua	personalidade	distorcida.

Percebe-se,	portanto,	que	a	presença	de	elementos	concretos	da	persecução	
penal,	que	indiquem	traços	da	personalidade	do	agente,	no	bojo	do	sistema	da	persuasão	
racional	 do	 juiz,	 não	 podem	 ser	 ignorados	 ou	mesmo	 impassíveis	 de	 valoração	 pelo	
magistrado,	sob	o	argumento	de	que	é	necessário	um	exame	pericial,	sendo	um	dever	
do	juiz	aferir	a	personalidade	do	acusado	diante	desse	elementos	constantes	nos	autos.

Os	 tribunais	 superiores	 e	 de	 2ª	 instância,	 conforme	 já	 demonstrado,	 vêm	
encampando	tal	tese,	senão	vejamos:

AGRAVO	 REGIMENTAL	 NO	 AGRAVO	 EM	 RECURSO	 ESPECIAL.	 PENAL.	
AMEAÇA.	VIOLÊNCIA	DOMÉSTICA.	DOSIMETRIA.	ART.	59	DO	CÓDIGO	
PENAL.	PERSONALIDADE DO AGENTE.	FUNDAMENTAÇÃO	CONCRETA.	
ELEMENTOS	DOS	AUTOS.	AGRAVO	REGIMENTAL	DESPROVIDO.	

1.	 Na	 primeira	 fase	 da	 dosimetria,	 a	 valoração	 negativa	 da	
personalidade não depende de laudo técnico,	firmado	por	profissional	
da	 área	de	 saúde	mental,	mas	 tão	 somente	da	análise	pelo	próprio	
sentenciante	sobre	a	existência	de	dados	concretos	que	demonstrem	
a	maior	periculosidade	do	agente.	Precedentes.	

2.	 No	 caso,	 a	 fundamentação	 apresentada	 está	 amparada	 em	
elementos	 concretos	 e	 específicos,	 os	 quais	 efetivamente	 indicam	
a	personalidade	desvirtuada	do	Agravante,	 o	 qual	 insinuou	para	 a	
vítima	que	recorrer	às	autoridades	públicas	“não	iria	adiantar”,	que	a	
prisão	era	um	lugar	agradável	e	que	ele	realizava	ligações	para	ela	do	
interior do estabelecimento prisional. 

3.	Agravo	regimental	desprovido.	(STJ.	Relatora:	Min.	Laurita	Vaz.	Data	
da	Publicação	30/04/2019)	(grifo	nosso)

No	 entanto,	 não	 é	 incomum	 decisões	 afirmando	 que	 a	 personalidade	 do	
agente	não	pode	ser	valorada	por	ausência	de	laudo	pericial,	ou	sob	a	argumentação	
genérica	de	que	o	 juiz	 não	detém	a	 capacidade	 técnica	de	 avaliá-la.	Na	prática,	 tal	

abstenção,	diante	do	volume	de	trabalho	do	sistema	de	justiça,	pode	representar,	aos	
olhos	 do	 julgador,	 uma	 simplificação	 no	momento	 da	 fundamentação	 da	 sentença	
condenatória.	 Pode	 indicar,	 também,	 a	 desatualização	 do	 julgador	 quanto	 ao	
entendimento	 dominante.	Ou,	 por	 fim,	 pode	 representar	 o	 seu	 real	 entendimento,	
em	prejuízo	do	sistema	da	persuasão	racional	do	juiz,	do	próprio	papel	do	magistrado,	
cujo	poder	decisório	é	transferido	ao	perito,	em	inobservância	do	seu	dever	processual	
de	 buscar	 elementos	 para	 aferir	 as	 circunstâncias	 judiciais,	 ficando	 prejudicada	 a	
sociedade	e	a	integridade	do	sistema	jurídico.

Por	 todo	o	exposto,	não	há	dúvidas	de	que	 situações	 concretas	 constantes	
dos	autos	que	revelem	traços	da	personalidade	do	acusado	devem	ser	avaliadas	pelo	
magistrado,	 que,	 no	 exercício	 de	 sua	 função	 típica,	 decide,	 diariamente,	 nos	 mais	
diversos	campos,	situações	complexas,	relacionadas	a	outros	campos	de	conhecimento,	
sem	a	necessidade	de	prova	pericial.

8 CONCLUSÃO E INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TESE

A	personalidade	do	agente	é	um	conceito	próprio	das	áreas	da	Psicologia	e	da	
Psiquiatria,	havendo	grande	divergência	quanto	ao	número	de	tipos	de	personalidades,	
conforme	demonstrado	anteriormente.	A	despeito	disso,	não	se	pode	concluir	que	a	
avaliação	da	personalidade	do	agente,	no	âmbito	da	primeira	fase	da	dosimetria	da	
pena,	depende,	necessariamente,	da	avaliação	técnica	de	um	psicólogo	e/ou	de	um	
psiquiatra.

As	circunstâncias	judiciais,	pela	própria	denominação,	são	dados	cuja	avaliação	
é	feita	pelo	julgador,	o	verdadeiro	destinatário	da	norma.

Do	mesmo	modo	que	a	avaliação	da	conduta	social	do	agente	não	demanda	
um	estudo	social,	feito	por	profissionais	técnicos,	eis	que	pode	ser	aferida,	v.	g.,	por	
meio	de	declarações	de	testemunhas	e	outros	elementos,	a	personalidade	do	agente,	
também,	pode	 ser	avaliada,	diante	da	presença	de	elementos	 concretos	dos	autos,	
como:	comportamento	do	agente,	prova	testemunhal,	prova	documental,	etc.

Por	outro	 lado,	a	adoção	do	sistema	da	persuasão	racional	do	 juiz	 resultou	
no	sistema	 liberatório	de	avaliação	de	 laudos	periciais,	não	ficando	o	 juiz	vinculado	
ao	trabalho	técnico	do	perito.	Nesse	sentido,	o	magistrado	pode,	inclusive,	diante	de	
outros	 elementos	 do	 conjunto	 probatório,	 julgar	 contrariamente	 ao	 laudo	 pericial,	
desde	que	o	faça	fundamentadamente.

Estabelecida	 a	 possibilidade	 de	 aferição	 da	 personalidade	 do	 agente	 na	
fixação	da	pena-base,	 independentemente	de	 laudo	pericial,	 faz-se	necessário,	 sem	
pretensão	 exauriente,	 elencar	 algumas	 situações	 corriqueiras	 da	 praxe	 forense	 que	
podem	ser	encaixadas	na	avaliação	negativa	da	personalidade	do	agente:
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i)	A	frieza	do	agente	captada,	por	meio	de	recurso	audiovisual,	durante	o	seu	
interrogatório,	ao	descrever	as	circunstâncias	do	cometimento	da	infração	penal	com	
desprezo	à	vida	humana;

ii)	O	acusado	que	coage	testemunhas,	ameaça	os	agentes	responsáveis	pela	
persecução	penal,	com	a	finalidade	de	encobrir	o	esclarecimento	dos	fatos	e	evitar	a	
punição;

iii)	O	agente	que	demonstra	desprezo	às	instituições	atuantes	na	persecução,	
como	se	dá,	comumente,	com	membros	de	facções	criminosas;

iv)	 O	 acusado	 que,	 a	 pretexto	 de	 exercer	 o	 seu	 direito	 de	 defesa,	 mente	
deliberadamente,	com	o	intuito	de	induzir	o	julgador	a	erro,	em	verdadeira	litigância	
de	má-fé	e	deslealdade	processual.

Para	 fins	 institucionais,	 com	 o	 devido	 respeito	 à	 liberdade	 funcional	 de	
cada	 órgão	ministerial,	 sugere-se	 que	 haja	 uma	 atuação	 coordenada	 dos	membros	
da	 instituição	no	 sentido	de	 	 elencar	 as	 situações	 supramencionadas,	 entre	outras,	
como	elementos	concretos	aptos	a	majorar	a	pena-base	no	momento	da	análise	da	
personalidade	do	agente.

Além	disso,	verificado	o	posicionamento	do	magistrado	local,	fundamentar	o	
pleito	de	majoração,	afirmando	que	o	destinatário	da	norma	prevista	no	art.	59	do	CP	
é	o	magistrado,	que,	pelo	sistema	da	persuasão	racional	e	pelo	sistema	liberatório,	não	
se	encontra	submetido	à	prova	pericial,	sob	pena	de	transferência	do	poder	decisório	
a	 um	 auxiliar	 do	 sistema	 de	 justiça.	 Ademais,	 registrar	 que,	 diante	 de	 elementos	
concretos	dos	autos,	a	aferição	da	personalidade	do	agente	é	um	dever	 jurídico	do	
magistrado.

Por	fim,	em	caso	de	resistência	em	primeiro	grau,	que	sejam	manejados	os	
recursos	cabíveis	para	consolidar	o	entendimento	sustentado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BITENCOURT,	Cezar	Roberto.	Tratado	de	Direito	Penal:	Parte	Geral.	19ª	Ed.	São	Paulo:	
Saraiva.

BRUNO,	Aníbal.	Direito	Penal.	Rio	de	Janeiro.	Forense,	Ano:	1984.	
Disponível	em:	<https://amenteemaravilhosa.com.br/tipos-de-personalidade-segundo-
carl-jung/	>	Acessado	em	12/05/2019

Disponível	 em:	 <https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2018/09/existem-
quatro-tipos-de-personalidades-afirma-estudo.html>	Acessado	em	12/05/2019

CIRINO,	Juarez.	Direito	Penal	Parte	Geral.	Editora	Empório	do	Direito.	7ª	Edição.

THEODORO	JUNIOR,	Humberto.	Curso	de	Direito	Processual	Civil.	6ª	edição:	São	Paulo.	
Atlas.	2010.

DE	LIMA,	Renato	Brasileiro.	Manual	de	Processo	Penal.	2017.	Editora	Juspodivm.



183182
MP e compromisso com a sociedade - Vol. 1 MP e compromisso com a sociedade - Vol. 1

O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA 
DESJUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE

Renato Teatini de Carvalho
 Promotor de Justiça do Ministério 

Público do Estado do Paraná 

SUMÁRIO:	 1	 Delimitação	 do	 problema;	 2	 Da	 justificativa	 do	 trabalho;	 3	 Do	 objetivo	
do	trabalho;	4	Desenvolvimento;	4.1	Municipalização	da	Saúde;	4.2	Atuação	integrada	
visando	ao	cumprimento	das	normativas	do	SUS;	4.3	Participação	da	Comunidade	nas	
Políticas	Públicas	do	SUS;	5	Conclusão.

RESUMO: O	presente	trabalho	aborda	como	a	desjudicialização	da	saúde	pode	produzir	
efeitos	benéficos	para	a	tutela	coletiva	do	direito	à	saúde.	Em	pesquisa	recente	intitulada	
“Judicialização	da	Saúde	no	Brasil:	Perfil	das	demandas,	causas	e	propostas	de	solução”,	
que	 foi	 encomendada	 pelo	 Conselho	 Nacional	 de	 Justiça	 ao	 Institutivo	 de	 Ensino	 e	
Pesquisa/Insper,	concluiu-se,	dentre	outras	questões,	que	no	período	de	2008	a	2017	as	
demandas	judiciais	em	saúde	aumentaram	em	130%1.

Portanto,	faz-se	necessário	perquirir	as	possíveis	consequências	desse	aumento	
de	ações	 judiciais,	bem	como	se	a	atuação	extrajudicial	do	Ministério	Público	poderá	
tornar	mais	efetiva	a	prestação	das	ações	e	serviços	públicos	de	saúde	pelo	Poder	Público	
e,	 como	 decorrência	 lógica,	 diminuir	 a	 quantidade	 de	 demandas	 judiciais	 buscando	
serviços	de	saúde.

Por	fim,	busca-se	apresentar	algumas	 ideias	–	ainda	 iniciais	–	para	a	atuação	
extrajudicial	do	Ministério	Público	na	garantia	da	tutela	coletiva	do	direito	à	saúde.

1 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

A	 Constituição	 da	 República	 Federativa	 do	 Brasil	 estabelece	 que	 a	 saúde	 é	
um	direito	das	pessoas	que	estão	em	conexão	com	o	território	brasileiro	e	um	dever	
indeclinável	do	Poder	Público	(art.	196	da	CF/88).

Atendendo	 ao	 comando	 constitucional,	 a	 Lei	 8.080/90	 dispõe	 acerca	 das	
condições	 para	 a	 promoção,	 proteção	 e	 recuperação	 da	 saúde,	 e	 regula,	 em	 todo	 o	
território	nacional,	 as	 ações	e	 serviços	de	 saúde	executados	por	pessoas	naturais	ou	
jurídicas	de	direito	público	ou	privado.	Além	da	referida	Lei,	conhecida	como	Lei	Orgânica	

1  http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88612-demandas-judiciais-relativas-a-saude-crescem-130-em-dez-anos
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da	 Saúde,	 diversas	 outras	 legislações	 setoriais	 também	 regem	 a	 matéria,	 visando	
assegurar	o	direito	fundamental	à	saúde	de	modo	integral,	resolutivo	e	gratuito.

É	cediço,	portanto,	que	os	entes	públicos	têm	obrigação	de	garantir	o	direito	
à	 saúde,	 bem	 como	o	 seu	 acesso.	 Assim,	 independentemente	 de	 políticas	 públicas	
postas,	prevalece	a	obrigação	do	Estado	em	garantir	a	saúde,	ante	a	força	normativa	
das	normas	constitucionais,	reconhecida,	em	solo	pátrio,	pela	“doutrina brasileira da 
efetividade”.

Encontra-se	 pacificado	 na	 jurisprudência	 que	 o	 princípio	 da	 reserva	 do	
possível	 não	 pode	 ser	 oposto	 em	 face	 do	 direito	 fundamental	 à	 saúde;	 todavia,	 é	
inconteste	que	os	recursos	materiais	e	financeiros	são	finitos	frente	a	toda	demanda	
por	serviços	de	saúde,	o	que	acentua,	ainda	mais,	a	importância	da	discussão	acerca	
da	judicialização	da	saúde.

As	implicações	da	constitucionalização	das	políticas	de	saúde	estão	longe	de	
serem	triviais.	De	um	lado,	impõe	aos	técnicos	em	saúde	pública	princípios	e	limites	
legais	 que	 antes	 não	 estavam	presentes	 ou,	 quando	 estavam,	 não	 se	 revestiam	da	
força	de	normas	constitucionais.	De	outro,	 traz	ao	seio	do	mundo	 jurídico	uma	das	
mais	complexas	áreas	de	políticas	públicas	do	Estado	moderno2.

Outrossim,	 a	 concepção	 de	 serviços	 de	 saúde	 previsto	 na	 Constituição	
é	 ampla,	 incluindo	 ações	 de	 vigilância	 sanitária	 e	 epidemiológica;	 de	 saúde	 do	
trabalhador;	de	saneamento	básico;	pesquisa;	controle	de	qualidade	de	alimentos	e	
bebidas;	e	proteção	do	meio	ambiente.	Ademais,	ao	tempo	em	que	o	texto	normativo	
constitucional	 estabelece	 que	 todos	 os	 entes	 federais	 possuem	 responsabilidade	
pela	 prestação	 de	 serviços	 de	 saúde,	 há	 uma	 complexa	 normatização	 para	 fins	 de	
distribuição	dos	mais	variados	serviços	de	saúde	entre	os	entes	federados,	visando	ao	
racionamento	dos	limitados	recursos	financeiros.	Assim,	o	tema	da	desjudicialização	da	
saúde	vem	ganhando	cada	vez	mais	relevância,	considerando	o	aumento	exponencial	
das	 demandas	 judiciais	 por	 prestação	 de	 serviços	 de	 saúde,	 pelos	 mais	 variados	
fundamentos:	crescimento	demográfico;	facilitação	do	acesso	à	justiça	pelo	Ministério	
Público,	pela	Defensoria	Pública	e	pela	assistência	jurídica	gratuita;	conhecimento	da	
população	acerca	de	seus	direitos;	dentre	outros.

O	grande	número	de	decisões	judiciais	na	área	da	saúde	obrigando	o	Estado	
a	 fornecer	medicamento/tratamento	médico	a	população	–	ou	apenas	a	parcela	da	
sociedade	que	tem	acesso	ao	judiciário	-,	ao	mesmo	tempo	em	que	concretiza	o	direito	
fundamental	à	saúde	dos	juridicionados,	pode	acarretar	efeitos	colaterais	quanto	às	
políticas	públicas	do	Sistema	Único	de	Saúde.

Para	discorrer	acerca	do	tema,	tem-se	que	analisar	qual	é	o	papel	do	Ministério	

2  (Des)judicialização da saúde: mediação e diálogos interinstitucionais. Alexandre Barbosa da Silva, Gabriel Schulman

Público	na	desjudicialização	da	 saúde,	bem	como	o	 complexo	panorama	normativo	
relativo	ao	Sistema	Único	de	Saúde.

2 DA JUSTIFICATIVA DO TRABALHO

O	tema	do	papel	do	Ministério	Público	na	desjudicialização	da	saúde	despertou	
muito	interesse	quando,	na	comarca	de	Assaí,	a	demanda	por	serviços	de	saúde	nos	
atendimentos	realizados	na	2ª	Promotoria	de	Justiça	aumentou	bastante.

Em	ocasiões	recorrentes,	o	atendido	relatava	que,	ao	requerer	determinado	
medicamento	 à	 Secretaria	Municipal	 de	 Saúde	 de	 Assaí,	 era	 informado	 de	 que	 ele	
deveria	 procurar	 o	 Ministério	 Público	 para	 tal	 desiderato.	 Começou-se,	 então,	 a	
perceber	que	não	havia	qualquer	protocolo	de	atendimento	no	Município	de	Assaí.

Com	a	intensa	atuação	na	área	da	saúde	pelo	Ministério	Público,	 imperiosa	
foi	a	necessidade	de	se	conhecer	melhor	a	complexa	estrutura	do	Sistema	Único	de	
Saúde,	agravado	pela	escassa	doutrina	acerca	do	tema.

3 DO OBJETIVO DO TRABALHO

Dessa	 forma,	 objetiva-se	 identificar	 soluções	 para	 a	 atuação	 do	Ministério	
Público	no	funcionamento	e	aprimoramento	do	Sistema	Único	de	Saúde,	e	a	correlação	
entre	a	(des)judicialização	da	saúde	e	a	higidez	do	SUS.

Com	 vistas	 cumprir	 a	 promessa	 constitucional	 da	 universalidade	 (ações	 e	
serviços	de	saúde	para	toda	a	população)	e	da	integralidade	(atendimento	integral,	da	
atenção	básica	ao	fornecimento	de	medicamentos	de	alto	custo	e	tratamentos	médicos	
de	alta	complexidade),	o	presente	estudo	aborda	três	pontos:	a)	a	Municipalização	da	
Saúde	e	a	assunção	do	ente	municipal	como	responsável	pela	ligação	do	SUS	com	o	
cidadão;	b)	conscientização	de	todos	os	participantes	do	SUS	(gestores,	profissionais	de	
saúde,	sociedade	civil,	Ministério	Público,	Judiciário,	Conselhos	de	Saúde,	etc.)	acerca	
da	observância	das	normas	que	regulam	o	Sistema	Único	de	Saúde;	e,	c)	participação	
da	comunidade	na	formulação,	acompanhamento	e	fiscalização	de	políticas	públicas	
relacionadas	à	saúde.

4 DESENVOLVIMENTO

4.1	MUNICIPALIZAÇÃO	DA	SAÚDE

O	 Sistema	 Único	 de	 Saúde	 estabelecido	 na	 Constituição	 Federal	 de	 1988	 é	
considerado	um	grande	progresso	para	a	sociedade	brasileira.	Tem	sido	marcado	por	
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diversos	avanços	e	também	por	grandes	desafios	na	implementação	de	suas	diretrizes.	
Dentre	estes	desafios,	merece	destaque	a	implementação	da	municipalização	da	saúde.

O	constituinte	fez	uma	clara	opção	pela	municipalização	das	ações	e	serviços	de	
saúde.	Isso	porque,	apesar	de	prever	competência	para	a	União	e	os	Estados	legislarem	
quanto	à	proteção	e	defesa	da	saúde,	pela	leitura	dos	artigos	21	e	23	da	Constituição	
Federal,	verifica-se	que	não	há	previsão	de	competência	material	para	os	referidos	entes	
federados	na	prestação	de	serviços	de	saúde	(salvo	quanto	à	saúde	das	pessoas	com	
deficiência	–	art.	23,	II,	CF/88).

Por	outro	lado,	há	previsão	constitucional	específica	para	a	prestação	de	serviços	
de	saúde	diretamente	pelos	municípios,	com	auxílio	dos	demais	entes	federados:

Art. 30. Compete aos Municípios: (...)
VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do 
Estado, serviços de atendimento à saúde da população.

Tal	 previsão	 justifica-se	 pelo	 fato	 de	 o	 município	 estar	 mais	 próximo	 da	
realidade	da	população	e,	por	 isso,	conhece	de	forma	mais	específica	as	demandas	e	
necessidades	desta.	Com	a	paulatina	consolidação	desse	processo,	os	municípios	têm	
como	missão	a	prestação	dos	serviços	de	saúde	levando	em	conta	as	especificidades	e	
as	necessidades	de	cada	região,	reestruturando	toda	a	rede	de	atenção,	notadamente	a	
atenção	primária,	trabalhando	na	promoção	à	saúde	de	seus	munícipes	e	permitindo	a	
solução	dos	problemas	de	saúde	de	forma	mais	resolutiva,	integral	e	equânime.

É	 certo	 que	 a	 grande	 maioria	 dos	 municípios	 estão	 em	 situação	 financeira	
precária	e,	geralmente,	o	percentual	do	orçamento	utilizado	para	as	ações	e	serviços	
de	saúde	são	maiores	do	que	os	da	União	e	dos	Estados.	Dessa	forma,	os	demais	entes	
federados	têm	que	auxiliar	-	técnica	e	financeiramente,	conforme	previsto	no	referido	
dispositivo	 constitucional	 -	 os	 municípios,	 para	 a	 concretização	 constitucional	 da	
municipalização	da	saúde.

Conforme	asseverado	no	item	“2.2	Da	Justificativa”	deste	trabalho,	constatou-
se	que,	em	diversas	ocasiões,	o	usuário	dos	serviços	do	SUS	comparecia	ao	Ministério	
Público	alegando	que,	ao	requerer	determinado	medicamento	à	Secretaria	Municipal	de	
Saúde	de	Assaí,	era	informado	de	que	ele	deveria	procurar	o	Ministério	Público	para	tal	
desiderato.

Começou-se,	 então,	 a	 perceber	 que	 não	 havia	 qualquer	 protocolo	 de	
atendimento.	 Assim,	 se	 houvesse	 determinado	medicamento	 na	 farmácia	municipal,	
este	era	fornecido;	caso	contrário,	era	sugerido	ao	paciente	buscar	o	Ministério	Público.

Promoveu-se,	então,	uma	reunião	entre	este	Promotor	Substituto,	a	Promotora	
Titular	 da	 2ª	 Promotoria	 de	 Justiça	 da	 comarca	 de	 Assaí,	 o	 Procurador	 Adjunto	 do	
Município,	o	Secretário	de	Saúde	e	o	Diretor	do	Departamento	de	Serviços	em	Saúde,	

visando	a	tutela	coletiva	do	direito	à	saúde	pelo	Município	de	Assaí,	notadamente	tendo	
em	 vista	 o	 considerável	 número	 de	 pessoas	 que	 recorriam	 à	 Promotoria	 de	 Justiça	
buscando	 o	 fornecimento	 de	 medicamentos	 ou	 mesmo	 de	 informações	 acerca	 de	
agendamentos	de	consultas,	cujos	interessados,	muitas	vezes,	eram	remetidos,	desde	
logo,	ao	Ministério	Público,	sem	que	houvesse	qualquer	protocolo	de	atendimento	na	
unidade	municipal	de	saúde.

Na	reunião,	ressaltou-se	que,	mesmo	nos	casos	em	que	o	tratamento	médico	e/
ou	fornecimento	de	medicamentos,	em	tese,	fossem	de	atribuição	do	Estado	do	Paraná,	o	
município	tem	o	dever	constitucional	(artigo	30,	inciso	VII,	da	Constituição	da	República)	
de	acompanhar	as	referidas	ações	e	serviços	de	saúde,	ainda	mais	se	considerar-se	a	
falta	de	acesso	dos	pacientes	à	17ª	Regional	de	Saúde	do	Estado	do	Paraná,	pelos	mais	
variados	motivos:	financeiros,	informacionais,	de	saúde,	etc.

Nesse	sentido,	o	ente	municipal	comprometeu-se	a	elaborar	um	protocolo	de	
atendimento	para	o	efetivo	tratamento	de	saúde	dos	munícipes,	quando	for	de	atribuição	
do	município,	e	um	protocolo	específico	para	o	acompanhamento	de	pacientes	que	são	
encaminhados	à	17ª	Regional	de	Saúde	de	Londrina,	com	a	formação	de	procedimento	
administrativo	próprio	para	 cada	paciente,	para	fins	de	esclarecimento	aos	pacientes	
da	sua	situação	junto	à	Regional:	se	está	em	alguma	fila	de	espera	de	atendimento	ou	
tratamento	médico;	há	quanto	tempo	o	paciente	está	na	fila;	se	está	sendo	observado	o	
atendimento	prioritário	a	pacientes	idosos;	etc.

Referida	medida,	além	de	restabelecer	o	importante	papel	do	ente	municipal	
no	Sistema	Único	de	Saúde	como	o	elo	da	comunidade	com	o	SUS,	acaba	por	evitar	
demandas	judiciais	por	parte	do	Ministério	Público	que	são	dispensáveis,	resolvendo-se	
na	esfera	administrativa	com	o	efetivo	acompanhamento	pelo	município	das	ações	e	
serviços	de	saúde	a	serem	prestados	pelo	Estado	do	Paraná.

4.2	ATUAÇÃO	INTEGRADA	VISANDO	AO	CUMPRIMENTO	DAS	NORMATIVAS	DO	SUS

Para	o	pleno	funcionamento	de	um	sistema	tão	complexo	e	audacioso	como	o	
SUS,	todos	os	seus	participantes	devem	estar	alinhados	entre	si	e	com	a	normatização	
do	Sistema.

Tem-se	 uma	 situação	 bastante	 relevante	 para	 o	 funcionamento	 do	 SUS	 no	
que	 diz	 respeito	 ao	 fornecimento	 de	medicamentos.	 Conforme	 dados	 extraídos	 da	
“Plataforma	de	Atuação	–	Atuação	Funcional”,	do	site	do	Ministério	Público	do	Estado	
do Paraná3,	 entre	 o	 período	 de	maio	 de	 2018	 a	 abril	 de	 2019,	 ocorreram	 130.651	
atendimentos	em	todas	as	Promotorias	de	Justiça	do	Ministério	Público	do	Estado	do	
Paraná,	em	relação	aos	mais	variados	temas	(saúde,	 família,	apoio	 jurídico,	 infância	
e	 adolescência,	 educação,	 crime,	 patrimônio	 público,	 direitos	 humanos,	 violência	
doméstica,	 cível,	 meio	 ambiente,	 habitação	 e	 urbanismo,	 direitos	 da	 pessoa	 com	

3  https://apps.mppr.m p.br/shiny/Atendimentos_Oracle/
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deficiência,	 consumidor,	 registros	 públicos,	 eleitoral,	 trabalhista,	 previdenciário,	
tributário	e	direito	de	trânsito).

De	todos	esses	temas,	o	maior	número	de	atendimentos	encontra-se	afetado	ao	
direito	a	saúde,	sendo	40.111	atendimentos,	praticamente	um	terço	de	toda	a	demanda	
que	chega	ao	Ministério	Público	(32,5%).	E	de	toda	a	demanda	na	área	da	saúde,	dos	
40.111	atendimentos,	19.882	são	referentes	a	medicamentos,	ou	seja,	praticamente	
metade	dos	atendimentos	de	saúde	(49,5%).

Portanto,	a	questão	de	fornecimento	de	medicamentos	é	de	suma	relevância	
para	o	Promotor	de	Justiça;	sendo,	assim,	imprescindível	o	conhecimento	das	atribuições	
de	cada	um	dos	entes	federados,	bem	como	dos	direitos	do	cidadão	na	área	da	saúde.

O	acesso	aos	medicamentos	essenciais	constitui	um	dos	eixos	norteadores	das	
políticas	de	medicamentos	(Portaria	GM	nº	3.916/2008)	e	de	assistência	farmacêutica	
(Resolução	 CNS	 nº	 338/2004).	 Os	medicamentos	 são	 a	 intervenção	 terapêutica	mais	
utilizada	 e	 constituem	 uma	 tecnologia	 que	 exerce	 alto	 impacto	 sobre	 os	 gastos	 em	
saúde.	 Portanto,	 é	 fundamental	 ao	 Sistema	 Único	 de	 Saúde	 que	 o	 processo	 de	 sua	
incorporação	esteja	baseado	em	critérios	que	possibilitem	a	viabilidade	de	fornecimento	
de	medicamentos	a	toda	a	sociedade,	de	forma	segura	e	eficaz4.

Assim,	com	fundamento	no	Decreto	nº	7.508/2011,	que	regulamenta	a	Lei	nº	
8.080/90,	a	Secretaria	de	Ciência,	Tecnologia	e	 Insumos	Estratégicos	do	Ministério	da	
Saúde	mantém	uma	 lista	de	todos	os	medicamentos	 fornecidos	pelo	SUS,	bem	como	
delimita	 a	 responsabilidade	 de	 pelo	 fornecimento	 dos	 mais	 variados	 fármacos	 para	
cada	 ente	 federado.	 Atualmente,	 esta	 lista	 está	 consolidada	 na	 Relação	 Nacional	 de	
Medicamentos	-	2018	(estabelecida	pela	Portaria	3.733,	de	22	de	novembro	de	2018).

Portanto,	 a	 Política	 Nacional	 de	 Medicamentos	 existe,	 e	 está	 bem	 posta;	
todavia,	 não	 tem	sido	bem	executada	pelo	Poder	Público.	 Faltam	 recursos	humanos,	
planejamento,	 financiamento,	 ajustes	 entre	 os	 participantes	 do	 SUS,	 e	 observância	
das	normativas	relacionadas	ao	direito	sanitário.	Assim,	em	um	primeiro	momento,	o	
Promotor	de	Justiça	deve	conhecer	a	realidade	local,	imprimindo	esforços	voltados	ao	
cumprimento	da	política	posta5.

O	 artigo	 1º	 da	 Resolução	 nº	 29,	 de	 26	 de	 janeiro	 de	 2017,	 da	 Comissão	
Intergestores	Tripartite,	prevê	a	utilização	de	formulários	para	justificativa	de	prescrição	
de	 medicamentos	 não	 padronizados	 no	 SUS,	 sendo	 dever	 do	 médico	 prescritor	 de	
justificar	 a	 necessidade	da	 utilização	do	medicamento	não	padronizado	por	meio	 do	
referido	formulário,	devendo	os	gestores	atuarem	para	disponibilizar	tais	formulários	a	
todos	os	profissionais	de	saúde	vinculados	ao	respectivo	ente	federado.

4   http://portalms.sa ude.gov.br/saude-de-a-z/rename

5 FERNANDES, Antonio Joaquim Schellenberger Fernandes. Direito à Saúde: Tutela Coletiva e Mediação  
Sanitária. p. 267

Assim,	é	possível	ao	Promotor	de	Justiça	atuar	no	sentido	de	se	conscientizar	
os	 profissionais	 de	 saúde	 a	 dar	 preferência	 aos	 medicamentos	 previstos	 pelo	 SUS	
-	 sem,	 obviamente,	 tolher-lhes	 a	 liberdade	 de	 prescrição	 médica	 de	 acordo	 com	 as	
peculiaridades	de	cada	paciente	-,	bem	como	recomendar	o	ente	municipal	para	que	
faça	gestões	no	sentido	de	se	cumprir	e	fazer	cumprir	as	normativas	do	SUS.

Isso	 porque	 é	muito	 comum	pacientes	 chegarem	 ao	Ministério	 Público	 com	
prescrição	de	medicamentos	que	não	fazem	parte	da	lista	do	SUS,	elaborados	por	médicos	
da	 rede	 pública	 de	 saúde,	 sem	que	 houvesse	 qualquer	 utilização	 dos	medicamentos	
listados	na	RENAME,	ou,	 ao	menos,	 justificativa	pela	qual	 não	é	possível	 a	 utilização	
do	fármaco	do	SUS	para	aquele	determinado	paciente	(ex.	se	não	há	medicamento	do	
SUS	para	aquele	tipo	de	agravo,	se	o	medicamento	do	SUS	é	 ineficaz	para	o	caso	em	
concreto	do	paciente,	se	o	medicamento	prescrito	é	comprovadamente	mais	eficaz	para	
o	tratamento	do	paciente,	etc.).

Com	a	finalidade	de	se	conferir	certa	racionalidade	e	segurança	 jurídica	para	
os	 casos	 de	 fornecimento	 de	medicamentos	 não	 incorporados	 ao	 SUS	 determinados	
judicialmente,	o	Superior	Tribunal	de	Justiça,	recentemente,	fixou	a	seguinte	tese	em	
Recurso	Especial	Repetitivo	e,	portanto,	precedente	vinculante,	nos	 termos	do	artigo	
927,	III,	do	CPC/15:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos 
do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

1) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e 
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da 
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da 
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos 
pelo SUS; 

2) Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do 
medicamento prescrito; e

3) Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa).  

STJ. 1ª Seção. REsp 1657156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado 
em 25/04/2018 (recurso repetitivo) (Info 625).

Portanto,	a	fim	de	cumprir	o	previsto	no	referido	precedente	vinculante	para	
o	 requerimento	 judicial	de	medicamentos,	devem	ser	 feitas	 tratativas	 junto	ao	Poder	
Público	 municipal	 e	 aos	 profissionais	 de	 saúde	 para	 que	 estes	 últimos	 observem	 a	
necessidade	 de	 justificar,	 de	 forma	 circunstanciada,	 a	 necessidade	 de	 medicamento	
prescrito,	e	a	 ineficácia	dos	fármacos	previstos	pelo	SUS,	em	observância,	 também,	à	
aludida	Resolução	nº	29,	de	26	de	janeiro	de	2017,	da	Comissão	Intergestores	Tripartite.

Nesse	sentido,	foi	expedida	pela	Promotoria	de	Assaí	uma	recomendação	ao	
Secretário	Municipal	de	Saúde	de	Assaí,	para	que	elaborasse	um	protocolo	de	atuação	
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para	os	médicos	da	rede	pública	de	saúde,	a	fim	de	serem	cumpridas	as	normativas	
do	SUS.

Ademais,	no	dia	30	de	maio	de	2019,	este	Promotor	Substituto	comparecerá	
a	 uma	 reunião	 com	o	 gestor	municipal	 e	 os	médicos	 da	 rede	 pública	 de	 saúde	 para	
esclarecer	esta	necessidade	de	fundamentação	quanto	à	prescrição	de	medicamentos	
fora	da	lista	da	RENAME.

Com	isso,	racionalizam-se	as	ações	e	os	serviços	públicos	de	saúde,	evitando-
se	o	 colapso	do	SUS.	Ademais,	 evita-se	o	excesso	de	demanda	 judicial,	 uma	vez	que	
se	 garantirá	 o	 direito	 fundamental	 de	 saúde	 pela	 própria	 administração	 pública,	
fortalecendo-se	sua	atuação.

4.3	PARTICIPAÇÃO	DA	COMUNIDADE	NO	SISTEMA	ÚNICO	DE	SAÚDE

A	Constituição	Federal	de	1988	inovou	ao	fomentar	os	processos	participativos	
e	garantir	a	obrigatoriedade	de	instrumentos	e	mecanismos	de	controle	e	transparência	
na	execução	das	políticas	públicas	a	serem	implementadas	em	várias	áreas	de	interesse	
social,	como,	por	exemplo,	assistência	social,	planejamento	urbano,	direitos	da	criança	
e	do	adolescente,	etc.	E,	entre	essas	matérias	de	interesse	social	em	que	a	CF	previu	a	
participação	popular,	encontra-se	a	área	da	saúde.

O	artigo	198	da	Constituição	prevê	que	o	SUS	é	organizado	de	acordo	com	três	
diretrizes,	entre	as	quais	está	a	participação	da	comunidade.	Portanto,	é	obrigatória	a	
participação	da	sociedade	na	formulação	de	políticas	públicas	na	área	da	saúde.	Se,	por	
exemplo,	vier	a	ser	publicada	uma	lei	extinguindo	os	conselhos	de	saúde	ou	dispondo	
que	é	dispensada	a	participação	da	comunidade	na	formulação	de	políticas	públicas	na	
área	da	saúde,	essa	lei	padecerá	de	vício	de	inconstitucionalidade.

Apesar	da	sua	deficiência	estrutural,	o	SUS	é	um	dos	maiores	sistemas	públicos	
de	saúde	do	mundo,	garantindo	acesso	integral,	universal	e	igualitário.	Portanto,	não	se	
deve	descartar	o	sistema	único	de	saúde	porque	possui	inconsistências,	mas,	sim,	lutar	
para	sua	continuidade	e,	principalmente,	para	a	melhora	na	qualidade	do	atendimento	
nos	serviços	públicos	de	saúde.

O	 principal	 instrumento	 de	 participação	 popular	 na	 formulação,	 fiscalização	
e	 controle	 das	 ações	 e	 serviços	 públicos	 de	 saúde	 são	 os	 conselhos	 de	 saúde.	 Os	
conselhos,	em	linhas	gerais,	 fazem	propostas	sobre	o	que	deve	constar	na	política	de	
saúde	 e	 fiscalizam	 sua	 execução	 e	 a	 utilização	 do	 recursos	 públicos	 afetos	 à	 área	 de	
saúde,	 enquanto	 que	 a	 Secretaria	 de	 Saúde	 executa	 essa	 política	 de	 saúde	 proposta	
pelos	conselhos.

E	os	conselhos	municipais	de	saúde,	por	estarem	mais	próximos	da	população,	
é	 um	 importante	meio	 de	 controle	 social	 de	 políticas	 públicas	 na	 área	 da	 saúde,	 ou	

seja,	por	meio	desses	conselhos,	os	cidadãos	podem	influenciar	as	decisões	do	governo	
relacionadas	à	saúde	e,	também,	o	planejamento	e	a	execução	de	políticas	de	saúde.

Por	meio	dos	 conselhos	de	 saúde,	 a	 comunidade	fiscaliza	o	plano	municipal	
de	saúde,	a	programação	anual,	o	relatório	de	gestão,	bem	como	o	fundo	municipal	de	
saúde,	verificando	se	os	recursos	estão	realmente	sendo	alocados	em	serviços	de	saúde,	
e	se	estão	sendo	bem	aplicados,	de	acordo	com	as	necessidades	daquela	comunidade.

Além	de	avaliar	a	organização	e	funcionamento	do	Sistema	Único	de	Saúde,	os	
conselhos	também	examinam	as	propostas	e	as	denúncias	de	irregularidades	feitas	pela	
sociedade6.

De	 acordo	 com	 a	 Resolução	 453/2012	 do	Ministério	 da	 Saúde,	 as	 reuniões	
plenárias	dos	Conselhos	de	Saúde,	além	de	serem	abertas	ao	público,	deverão	acontecer	
em	espaços	e	horários	que	possibilitem	a	participação	da	sociedade.

Outrossim,	a	Portaria	GM/MS	nº	1.820,	de	13	de	agosto	de	2009,	que	aprova	a	
Carta	dos	Direitos	dos	Usuários	da	Saúde,	consolidando	os	direitos	e	deveres	do	exercício	
da	cidadania	na	saúde	em	todo	o	país,	prevê,	dentre	os	direitos	do	cidadão,	o	de	“se 
expressar e ser ouvido nas suas queixas, denúncias, necessidades, sugestões e outras 
manifestações por meio das ouvidorias, urnas e qualquer outro mecanismo existente, 
sendo sempre respeitado na privacidade, no sigilo e na confidencialidade”.

Todavia,	 em	 recente	 estudo,	 o	 Tribunal	 de	 Contas	 da	União	 identificou	 que,	
em	 grande	 parte,	 os	 municípios	 brasileiros	 são	 deficitários	 no	 levantamento	 das	
necessidades	 da	 população,	 bem	 como	 que	 os	 Conselhos	 de	 Saúde	 não	 interagem	
com	as	secretarias	na	construção	do	planejamento	das	ações	de	saúde.	Essa	falha	na	
identificação	das	necessidades	em	saúde	pode	ensejar	 gastos,	desvios	e	 ineficiências	
em	áreas	não	prioritárias	e,	como	consequência,	resultar	em	má	aplicação	de	escassos	
recursos,	reduzindo	substancialmente	a	resolutividade	esperada	dos	serviços7.

É	importante	lembrar	que	muitos	usuários	que	dependem	exclusivamente	do	
SUS,	frequentemente	têm	baixa	capacidade	de	organização	e	de	mobilização,	e	raramente	
têm	suas	reivindicações	atendidas	e	seus	direitos	representados	nos	conselhos.	Dessa	
forma,	cabe	ao	Ministério	Público,	enquanto	agente	de	transformação	social,	à	sociedade	
organizada	e	aos	gestores,	promover	sua	inclusão	nas	discussões	do	conselho	para	que	
eles	sejam	representados	perante	o	SUS.

Assim,	o	Promotor	de	Justiça	pode	efetuar	diligências	com	vistas	a	fortalecer	os	
conselhos	municipais	de	saúde,	possibilitando	o	cumprimento	da	diretriz	da	participação	
da	comunidade	nas	ações	e	serviços	de	saúde	pública,	previsto	no	artigo	198,	inciso	III,	
da	Constituição	Federal.

6  Orientações para conselheiros de saúde. 2ª Edição. Tribunal de Contas da União

7  http://www.saude.mppr.mp.br/arquivos/File/Programa_S USCOM/xSUSCOM_WORD_17_9_18.pdf
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É	a	partir	do	conhecimento	dos	seus	direitos	que	mais	pessoas	se	interessam	
em	participar,	pois	veem	que	podem	gerar	resultados	positivos	para	a	comunidade.

Portanto,	 quanto	 à	 participação	 da	 comunidade	 no	 SUS,	 conclui-se	 que	 “o 
custo de ter direitos, principalmente os sociais, é o dever de cidadania de participar 
da vida política e controlar orçamento público dos governos”8,	e	o	Ministério	Público	
possui	os	instrumentos	necessários	para	desobstruir	os	canais	de	comunicação	entre	a	
comunidade	e	o	poder	público.

Deve-se	realizar	um	esforço,	pois,	para	fortalecer	os	vínculos	de	pertencimento	
e	aumentar	a	coesão	social	em	torno	do	SUS,	ratificando,	pelo	acréscimo	de	legitimidade	
que	daí	decorre,	a	atuação	de	seus	gestores.

Nesse	 sentido,	 foi	 instaurado	 um	 procedimento	 administrativo	 –	 ainda	 em	
andamento	-	na	Promotoria	de	Justiça	de	Assaí	com	atribuição	na	defesa	da	saúde	para	
se	 realizar	 o	 efetivo	 acompanhamento	 e	 funcionamento	 do	 Conselho	 Municipal	 de	
Saúde	do	Município	de	Assaí,	por	meio	do	qual	se	requereu	os	documentos	relativos	aos	
últimos	Plano	de	Saúde	Municipal,	Relatório	Anual	de	Gestão	(RAG)	e	Programação	Anual	
de	Saúde	(PAS),	bem	como	todos	os	documentos	relativos	à	instituição	e	funcionamento	
do	Fundo	Municipal	de	Saúde	e	do	Conselho	Municipal	de	Saúde	de	Assaí	(regimento	
interno,	duas	últimas	atas	de	reunião	do	Conselho	e	outros	documentos	pertinentes,	
contendo	a	lista	dos	atuais	integrantes	do	referido	Conselho).

Ademais,	este	Promotor	Substituto	realizou	palestra	no	dia	10	de	abril	de	2019	
sobre	o	tema	“Políticas	Públicas	e	o	SUS”,	em	evento	promovido	pela	Pastoral	da	Saúde	
de	Assaí,	por	meio	da	qual	se	buscou	explicitar	os	princípios,	diretrizes	e	objetivos	do	
Sistema	Único	de	Saúde,	e	ressaltar	a	importância	da	comunidade	na	participação	das	
políticas	públicas	de	saúde	do	município	por	meio	do	acompanhamento	das	sessões	do	
conselho	municipal	de	saúde,	com	apresentação	de	sugestões	para	a	melhoria	da	saúde	
pública	e	denúncias	de	irregularidades.

5 CONCLUSÃO

O	 presente	 trabalho	 buscou	 identificar	 algumas	 soluções	 para	 se	 aprimorar	
os	serviços	de	saúde	pública	oferecidos	pelo	Sistema	Único	de	Saúde,	partindo-se	do	
pressuposto	de	que	é	um	Sistema	com	diversos	problemas	estruturais,	mas	essencial	
para	se	garantir	o	direito	fundamental	à	saúde	de	toda	população,	devendo-se,	portanto,	
buscar	o	aprimoramento	do	SUS.

Com	a	atuação	prática	deste	Promotor	Substituto	na	Promotoria	de	Justiça	com	
atribuição	na	área	da	Saúde,	 foram	 identificadas	 três	 formas	de	atuação	extrajudicial	

8		Maranhão, Jorge. Oficinas de Cultura de Cidadania. Rio de Janeiro: Instituto de Cultura de Cidadania. 2013.

visando	a	defesa	da	saúde	pública	e,	consequentemente,	a	desjudicialização	da	saúde,	
partindo-se	da	premissa	de	que	a	melhora	na	prestação	de	serviços	de	saúde	pelo	Poder	
Público	diminui	a	quantidade	de	demandas	judiciais.

A	primeira,	consiste	na	atuação	junto	ao	município	buscando-se	a	assunção	do	
ente	municipal	como	responsável	pela	ligação	do	SUS	com	o	cidadão,	com	a	prestação	
de	serviços	de	saúde	de	forma	direta	e	o	efetivo	acompanhamento	dos	pacientes	que	
necessitam	de	medicamentos/tratamento	médico	de	atribuição	do	Estado	e	da	União.

Outra	 relevante	 forma	 de	 atuação	 extrajudicial	 do	 Ministério	 Público	
consiste	em	tratativas	 junto	ao	ente	municipal	e	aos	profissionais	de	saúde,	para	fins	
de	 esclarecimento	 quanto	 às	 complexas	 normas	 sanitárias	 e	 à	 conscientização	 da	
necessidade	de	sua	observância	por	todos	os	participantes	da	rede	pública	de	saúde,	
para	se	manter	a	higidez	do	Sistema	Único	de	Saúde.

Por	fim,	e	talvez	a	medida	mais	relevante,	a	atuação	extrajudicial	do	Promotor	
de	 Justiça	para	fins	de	conscientização	da	comunidade	acerca	da	 importância	do	SUS	
para	a	saúde	pública,	e	da	imprescindibilidade	da	participação	popular	na	formulação,	
participação	e	fiscalização	nas	políticas	públicas	afetas	à	área	da	saúde.
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PESQUISA: O JÚRI NO BRASIL, NA VISÃO DOS 
MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DO PARANÁ COM ATÉ 5 ANOS DE CARREIRA1

Ricardo Augusto Farias Monteiro
Promotor Substituto do Ministério 

Público do Estado do Paraná 

SUMÁRIO:	 1	 Delimitação	 do	 problema;	 2	 Justificativa;	 3	 Objetivo	 do	 trabalho;	 
4	Desenvolvimento.	Apresentação	da	pesquisa	ao	público-alvo.	Perguntas	iniciais	sobre	
o	tempo	de	carreira	e	entrância.	Perguntas	pessoais	de	caráter	geral	sobre	o	júri.	Sobre	
aplicabilidade	de	algumas	críticas	à	instituição	do	júri.	Pergunta	bonus;	5	Conclusão.

RESUMO: A	partir	da	colheita	informal,	por	amostragem,	de	opiniões	e	críticas	que	vem	
sendo	atribuídas	ao	Júri,	o	presente	trabalho	visa	realizar	pesquisa	virtual	para	conhecer	
opiniões	pessoais	e	em	qual	grau	o	público-alvo	entende	aplicável	algumas	críticas	que	
estão	sendo	impingidas	ao	Júri	no	Brasil,	visando	suprir,	em	alguma	medida,	lacuna	de	
conhecimento	institucional	sobre	a	real	visão	dos	membros	do	Ministério	Público,	em	
início	de	carreira,	sobre	aspectos	pragmáticos	e	críticas	ao	Júri	no	Brasil.	Com	a	produção	
deste	conhecimento,	será	viável,	institucionalmente:	i)	identificar	temas	que	necessitam	
de	maior	atenção	em	cursos	de	formação	de	promotores	e	em	formações	continuadas;	
ii)	 desmistificar	 críticas	 e	 lugares-comuns,	 visando	 evitar	 viés	 de	 confirmação	 que	
prejudique	a	atuação	ministerial	ao	longo	da	carreira;	e	iii)	desenvolver	a	vocação	para	a	
atribuição	interdisciplinar	de	“Promotor	do	Júri”.

1 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

	 A	 falta	 de	 conhecimento	 institucional	 sobre	 a	 real	 visão	 dos	 membros	 do	
Ministério	Público,	em	início	de	carreira,	sobre	aspectos	pragmáticos	e	críticas	ao	Júri	
no	Brasil.

2 JUSTIFICATIVA

	 Somente	 a	 partir	 do	 conhecimento	 atual	 de	 dados	 que	 evidenciem	 a	 visão	
do	 Júri	 por	 parte	 dos	 Promotores	 de	 Justiça	 em	 início	 de	 carreira,	 que	 se	 poderá,	
institucionalmente:	i)	identificar	temas	que	necessitam	de	maior	atenção	em	cursos	de	

1  Por corte metodológico, considera-se como público-alvo os membros de tomaram posse a partir de 01 de janeiro 
de 2014.
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formação	de	promotores	e	em	formações	continuadas;	ii)	desmistificar	críticas	e	lugares-
comuns,	 visando	 evitar	 viés	 de	 confirmação	 que	 prejudique	 a	 atuação	ministerial	 ao	
longo	 da	 carreira;	 e	 iii)	 desenvolver	 a	 vocação	 para	 a	 atribuição	 interdisciplinar	 de	
“Promotor do Júri”;

3 OBJETIVO DO TRABALHO

	 A	 partir	 da	 colheita,	 por	 amostragem,	 de	 opiniões	 e	 críticas	 que	 vem	 sendo	
atribuídas	ao	Júri,	o	presente	trabalho	objetiva	realizar	pesquisa	virtual2	para	conhecer	
opiniões	pessoais	e	em	que	grau	o	público-alvo	entende	aplicável	algumas	críticas	que	
estão	sendo	impingidas	ao	Júri	no	Brasil.

4 DESENVOLVIMENTO

PESQUISA SOBRE OPINIÕES PESSOAIS E CRÍTICAS AO JÚRI NO BRASIL

PÚBLICO ALVO: Membros	do	Ministério	Público	com	até	5	anos	de	carreira	
(JANEIRO/2014	ATÉ	ATUALMENTE)

Seu	endereço	de	e-mail	erá	registrado	quando	você	enviar	este	formulário.

O	questionário	 tem	cunho	acadêmico.	 É	 garantido	o	 sigilo.	As	 respostas	não	
serão	 valoradas	 como	 corretas	 ou	 incorretas.	 As	 respostas	 são	 pessoais	 (e	 de	 cunho	
íntimo)	e	devem	refletir	o	pensamento	dos	membros	do	Ministério	Público	quando	do	
início	da	carreira	(período	um	pouco	anterior	à	posse	e	durante	os	primeiros	semestres/
anos	de	carreira).

1.	Há	quanto	tempo	você	está	em	exercício	na	carreira	do	Ministério	Público?
•	menos	de	1	ano
•	de	1	até	2	anos
•	de	2	até	3	anos
•	de	3	até	4	anos
•	de	4	até	5	anos	e	meio

2.	Atualmente	você	está	em	que	grau	da	carreira?
•	Promotor	Substituto
•	Promotor	de	Justiça	de	entrância	inicial
•	Promotor	de	Justiça	de	entrância	intermediária
•	Promotor	de	Justiça	de	entrância	final

2  Via aplicativo “GoogleForms”.

PERGUNTAS PESSOAIS DE CARÁTER GERAL SOBRE O JÚRI

3.	1)	Imagine	hipoteticamente	que	o	Júri	não	tivesse	previsão	constitucional	
(art.	 5º,	 XXXVIII).	 Você	 concorda	 que	 hoje	 em	dia,	 em	pleno	 século	 XXI,	 o	
julgamento	pelo	Júri	NÃO	se	justifica	mais	como	anteriormente?
•	CONCORDO	INTEGRALMENTE.	O	julgamento	pelo	Júri	NÃO	se	justifica	mais	
atualmente.
•	CONCORDO,	como	REGRA.	O	Júri	NÃO	se	justifica	mais	na	grande	maioria	dos	
casos.	Porém,	há	exceções.
•	DISCORDO,	como	REGRA.	O	Júri	ainda	SE	 JUSTIFICA	na	grande	maioria	dos	
casos.	Porém,	há	exceções.
•	DISCORDO	INTEGRALMENTE.	Atualmente	o	julgamento	pelo	Júri	SE	JUSTIFICA	
na	mesma	medida	que	antes.

4.	2)	Atualmente,	se	a	Instituição	do	Júri	fosse	extinta	no	Brasil,	seria	melhor?
•	SIM,	com	certeza.
•	Acho	que	SIM.
•	Acho	que	NÃO.
•	NÃO,	com	certeza.

5.	3)	Com	a	entrada	em	exercício	no	Ministério	Público	e	a	atuação	em	algumas	
sessões	de	julgamento,	sua	opinião	inicial	sobre	o	Júri,	em	alguma	medida,	
alterou-se?
•	SIM,	minha	opinião	mudou	bastante.	Ir para a pergunta 6.
•	SIM,	minha	opinião	mudou	um	pouco.	Ir para a pergunta 6.
•	NÃO,	mantive	a	mesma	opinião	de	antes	de	atuar.	Ir para a pergunta 7.

6.	3.1	Já	que	sua	opinião	se	alterou,	foi	em	qual	sentido?
•	estou	mais	contrário	ao	Júri
•	estou	mais	favorável	ao	Júri

7.	4)	Você	até	gosta	(ou	não)	de	fazer	Júri,	mas,	pessoalmente,	acha	que	sua	
existência	não	é	essencial	para	o	sistema	jurídico	brasileiro?
•	CONCORDO,	com	certeza.	O	Júri	não	é	essencial	para	o	nosso	sistema	jurídico.
•	Em	princípio,	CONCORDO.	Ainda	preciso	refletir,	mas	acho	que	o	Júri	não	é	
essencial	para	o	nosso	sistema	jurídico.
•	Em	princípio,	DISCORDO.	Ainda	preciso	refletir,	mas	acho	que	o	Júri	é	essencial	
para	o	nosso	sistema	jurídico.
•	DISCORDO,	com	certeza.	O	Júri	é	essencial	para	o	nosso	sistema	jurídico.

8.	5)	Você	acha	que	o	TEMPO	necessário	PARA	SE	PREPARAR	para	um	“bom	
plenário”	É	DESPROPORCIONAL	em	relação	a	outras	atividades	ministeriais	
E ISSO muitas vezes ACABA PREJUDICANDO a atuação em OUTROS TEMAS 
IMPORTANTES? 
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•	 SIM.	 Em	geral,	 o	 tempo	necessário	 para	 se	 preparar	 é	 desproporcional.	O	
preparo	para	o	plenário	muitas	vezes	acaba	prejudicando	o	exercício	de	outras	
atividades	ministeriais	muito	mais	importantes	e	prioritárias	para	a	sociedade	
em	geral.	E	isso	é	péssimo.	Priorizo	outros	temas	importantes	para	a	sociedade,	
o	preparo	para	o	Júri	fica,	definitivamente,	para	depois.
•	SIM,	às	vezes.	O	tempo	necessário	para	se	preparar	pode	ser	desproporcional,	
podendo	ocorrer	conflito	com	outras	áreas	importantes.	Se	isso	ocorrer,	priorizo	
os	temas	coletivos	e	depois	me	preparo	para	o	Júri	como	(e	quando)	der.
•	SIM,	às	vezes.	O	tempo	necessário	para	se	preparar	pode	ser	desproporcional,	
podendo	ocorrer	conflito	com	outras	áreas	importantes.	Se	isso	ocorrer,	priorizo	
o	preparo	para	o	plenário	e	depois	atuo	no	coletivo	como	(e	quando)	der.
•	NÃO,	não	vejo	desproporcionalidade.	O	Júri	está	entre	as	atividades	ministeriais	
mais	importantes	e	prioritárias.	Nenhuma	é	mais	importante.	Priorizo	o	Júri,	o	
resto	fica,	definitivamente,	para	depois.

9.	6)	Quantas	 sessões	de	 julgamento	de	Plenário	de	 Júri	você	 já	participou	
como	órgão	do	Ministério	Público?
•	de	0	até	4
•	de	5	a	15
•	de	16	a	25
•	de	26	a	40
•	mais	de	40

10.	7)	Hoje,	você	gosta	de	“fazer”	Júri?
•	Adoro.
•	Gosto.
•	Não	gosto.
•	Detesto.

SOBRE AS CRÍTICAS À INSTITUIÇÃO DO JÚRI

QUAIS	 DAS	 CRÍTICAS	 abaixo,	 você	 acha	 que	 atualmente	 SE	 APLICAM	 e	
PREJUDICAM	o	instituto	do	Júri	no	Brasil?
11.	7.1)	É	muito	gasto	estrutural,	pessoal	e	de	tempo	que	“fere”	o	princípio	da	
eficiência	(desperdício	de	tempo	e	dinheiro	-	não	vale	a	pena).
•	SE	APLICA.	Como	é	hoje	no	Brasil,	o	Júri	é	contraproducente	e	ineficiente	para	
dar	resposta	à	demanda	de	crimes	contra	a	vida.	Não	vale	a	pena.
•	EM	GERAL,	SE	APLICA.	A	crítica	procede	em	boa	parte	dos	casos.	Esses	“gastos”,	
em	geral,	são	desproporcionais.	Mudanças	legislativas	precisam	ser	repensadas	
para	que	o	Júri	siga	valendo	a	pena.
•	EM	GERAL,	NÃO	SE	APLICA.	Reconheço,	em	poucos	casos,	alguma	procedência	
na	crítica.	Porém,	isso	não	justifica	grandes	mudanças	de	legislação.
•	NÃO	SE	APLICA.	O	bem	jurídico	tutelado	justifica	os	referidos	“gastos”,	que	

considero	proporcionais	ao	objeto	do	Júri.	Nada	deve	ser	alterado	na	legislação	
porque	o	formato	é	adequado.
12.	7.2)	Há	o	risco	de	decisões	absurdas.
•	SE	APLICA.	O	risco	de	decisões	absurdas	é	sempre	maior	com	jurados	do	que	
com	o	Juiz	togado.
•	 EM	 GERAL,	 SE	 APLICA.	 Na	 grande	maioria	 dos	 casos,	 o	 risco	 de	 decisões	
absurdas	é	maior	com	jurados	do	que	com	o	Juiz	togado.
•	EM	GERAL,	NÃO	SE	APLICA.	Se	tudo	ocorrer	bem	no	plenário,	é	numa	ínfima	
minoria	de	casos	que	o	risco	de	decisões	absurdas	pelos	jurados	pode	ser	maior	
que	com	o	Juiz	togado.
•	NÃO	SE	APLICA.	Se	tudo	ocorrer	bem	no	plenário,	o	risco	de	decisões	absurdas	
é	o	mesmo	que	com	o	Juiz	togado	(com	quem,	não	raro,	ocorrem).
13.	7.3)	Muitos	jurados	não	entendem	os	quesitos	da	votação.
•	SE	APLICA.	MUITOS	 jurados	não	entendem	e	não	há	muito	o	que	ser	 feito	
sobre	isso.
•	EM	GERAL,	SE	APLICA.	Por	mais	adequada	que	for	a	atuação,	ALGUNS	jurados	
não	entendem.
•	NÃO	SE	APLICA.	Se	o	jurado	não	entender,	é	por	falta	de	preparo	do	membro	
em	se	comunicar	com	o	jurado.
14.	7.4)	O	risco	de	julgamento	“contrário	à	prova”	é	maior	do	que	em	outros	
julgamentos pelo juiz togado.
•	SE	APLICA.	O	risco	é	SEMPRE	maior.
•	EM	GERAL,	SE	APLICA.	O	risco	na	MAIORIA	dos	casos	é	maior.
•	EM	GERAL,	NÃO	SE	APLICA.	Com	uma	boa	atuação,	muito	EXCEPCIONALMENTE	
o	risco	pode	ser	maior.
•	NÃO	SE	APLICA.	A	diferente	valoração	que	é	dada	às	provas	e	argumentos	
jurídicos	pelos	jurados	não	significa	“julgamento	contrário	à	prova”.
15.	7.5)	Muitos	jurados	já	vão	“de	má-vontade”	para	a	sessão	de	julgamento.
•	SE	APLICA.	E	sobre	isso	não	há	o	que	ser	feito.
•	EM	GERAL,	SE	APLICA.	Há	estratégias	que	podem	“resgatar”	o	interesse	de	um	
ou	outro	jurado,	mas	são	pouco	eficientes.
•	 EM	 GERAL,	 NÃO	 SE	 APLICA.	 Há	 estratégias	 que	 conseguem	 “resgatar”	 o	
interesse	do	jurado,	na	maioria	dos	casos.
•	NÃO	SE	APLICA.	Há	estratégias	sempre	eficientes	para	“resgatar”	o	interesse	
do	jurado.
16.	 7.6)	 A	 “encenação”	 prevalece	 sobre	 os	 elementos	 dos	 autos	 e	 sobre	
argumentos jurídicos.
•	SE	APLICA.	Quase	tudo	se	resolve	em	pura	“encenação”.
•	EM	GERAL,	SE	APLICA.	Aspectos	teatrais	tem	grande	relevância.
•	EM	GERAL,	NÃO	SE	APLICA.	Pode	ocorrer	de	a	“encenação”	prevalecer.	Porém,	
em	regra,	não	prevalece	em	face	de	uma	boa	atuação.
•	 NÃO	 SE	 APLICA.	 Se	 a	 “encenação”	 prevalecer,	 sem	 dúvida,	 é	 por	 falta	 de	
preparo,	erro	estratégico	ou	erro	na	execução	da	sustentação	em	plenário.
17.	7.7)	No	julgamento,	a	“visão	de	mundo”,	idiossincrasias	e	o	preconceito	
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dos	jurados	predomina	sobre	“tudo	o	que	é	técnico	no	direito”.
•	SE	APLICA.	No	julgamento,	a	“visão	de	mundo”,	idiossincrasias	e	o	preconceito	
dos	jurados	predomina	sobre	“tudo	o	que	é	técnico	no	direito”.
•	NÃO	SE	APLICA.	O	Juiz	togado	sofre	o	mesmo	grau	de	influência	de	sua	“visão	
de	mundo”,	 idiossincrasias	 e	 preconceito	 no	 julgamento.	 Ele	 apenas	 não	 as	
expressa	na	decisão.
18.	7.8)	Não	acho	correto/justo	prevalecer	o	princípio	da	“íntima	convicção”	
sobre	o	princípio	da	“fundamentação	racional	das	decisões”.
•	SE	APLICA.	Não	é	justo	prevalecer	o	princípio	da	“íntima	convicção”	sobre	o	
princípio	da	“fundamentação	racional	das	decisões”.
•	NÃO	SE	APLICA.	As	regras	de	fundamentação	externa	da	decisão,	não	influem	
em	como	se	dá,	em	si,	o	“processo	decisório”.
19.	7.9)	O	 fato	de	não	haver	 fundamentação	explícita	da	decisão	prejudica	
significativamente	o	necessário	“controle”	das	decisões	judiciais.
•	SE	APLICA.	A	fundamentação	explícita	é	o	que	há	de	mais	importante	para	o	
“controle”	das	decisões.
•	NÃO	SE	APLICA.	No	 Júri,	 o	 execício	do	 “controle”	da	decisão	 judicial	 pelas	
partes	se	dá	por	mecanismos	muito	mais	eficientes.
20.	7.10) Especialmente no interior, muitos advogados não são preparados 
para	 o	 Júri,	 o	 que	 prejudica	 a	 plenitude	 de	 defesa	 e	 influi	 na	 “justiça”	 da	
decisão.
•	 SE	 APLICA.	 A	 falta	 de	 preparo	 técnico	 de	 alguns	 advogados	 prejudica	 a	
plenitude	de	defesa	e	influi	na	“justiça”	da	decisão.
•	NÃO	SE	APLICA.	A	identificação	com	a	cidade,	o	uso	da	“linguagem	do	povo”,	
e	 a	 proximidade	 com	 cidadãos	 se	 sobrepuja	 em	 face	 de	 qualquer	 (suposto)	
despreparo	técnico	do	advogado.

PERGUNTA BÔNUS

20.	 -	Considerando	as	críticas	sobre	o	gasto	estrutural,	pessoal	e	de	 tempo	
para	 a	 realização	do	 Júri	 e	 a	 crítica	que	há	 sobre	 a	 instrução	 repetitiva	do	
processo.	 Você	 acha	 que	 atualmente	 seria	 melhor	 extinguir	 a	 1ª	 fase	 de	
instrução	judicial	(que	culmina	na	decisão	de	pronúncia)?
Na	hipótese	discutida,	o	processo	 seguiria	direto	para	 instrução	em	Plenário	
de	 julgamento	 pelo	 Tribunal	 do	 Júri,	 a	 partir	 de	 decisão	 que,	 analisando	 os	
argumentos	 da	 resposta	 à	 acusação,	 entenderia	 não	 ser	 caso	 de	 absolvição	
sumária	 (art.	 397	 do	 CPP)	 e	 que	 concluiria	 por	 indícios	 suficientes	 de	
materialidade	e	autoria.
•	SIM.
•	Preciso	refletir,	mas	acho	que	SIM.
•	Preciso	refletir,	mas	acho	que	NÃO.
•	NÃO.”

5 CONCLUSÃO

A	 pesquisa	 produziu	 conhecimento	 referente	 93,5%	 do	 público-alvo	 (em	
anexo).	Atingiu-se	135	participantes	de	um	público-alvo	de	144	membros	do	Ministério	
Público	 paranaense	 que	 foram	 empossados	 a	 partir	 de	 janeiro	 de	 2014	 (apenas	 9	
não	 responderam).	 O	 resultado	 da	 pesquisa	 é	 preocupante	 e	 denota	 a	 necessidade	
do	 desenvolvimento	 e	 execução	 de	 políticas	 institucionais	 e	 cursos	 de	 formação	
que	 despertem	 a	 vocação3	 do	 órgão	 ministerial	 para	 o	 exercício	 interdisciplinar	 e	
transcendente	do	mister	de	“Promotor	do	Júri”,	razão	pela	qual	se	propõe	a	aprovação	
de	tese	institucional	no	23º	Congresso	Nacional	do	Ministério	Público	–	2019.
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SUMÁRIO:	 1	 Introdução;	 1.1	 Descrição	 Resumida;	 2	 Ações	 Desenvolvidas; 
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2.3.2	Metodologia;	2.3.3	Resultados	Positivos;	2.4	Questionário	 -	Medidas	Protetivas;	
2.4.1	 Justificativa;	 2.4.2	 Metodologia;	 2.4.3	 Resultados	 Positivos;	 3	 Recursos	
Envolvidos;	4	Conclusão.

1 INTRODUÇÃO

1.1	DESCRIÇÃO	RESUMIDA

Diante	do	quadro	exacerbado	de	Violência	Doméstica	e	Familiar	Contra	a	Mulher	
nas	Comarcas	as	quais	essa	Promotora	Substituta	atuou,	em	especial	na	Comarca	de	
Cornélio	Procópio,	que	são	registrados	em	média	30	(trinta)	boletins	de	ocorrência	por	
mês	–	 fora	a	cifra	oculta	–,	bem	como	diante	da	percepção	de	que	tanto	os	autores,	
como	as	vítimas	eram	sempre	os	mesmos,	escancarando,	portanto,	um	ciclo	vicioso	de	
violação	dos	direitos	das	mulheres,	notadamente	no	ambiente	doméstico,	entendeu-
se	imprescindível	a	criação	de	ações	que	pudessem	combater,	prevenir	ou,	ao	menos,	
diminuir	tal	cenário.

À	 primeira	 vista,	 ainda	 em	 cognição	 sumária,	 já	 fora	 possível	 perceber	 a	
necessidade	de	que	tais	ações	fossem	voltadas	a	atuação	extrajudicial,	eis	que	no	âmbito	
judicial	já	existe	a	ação	penal,	o	que,	frise-se,	infelizmente	não	resolve	o	problema	em	
sua	 raiz,	haja	vista	que,	mesmo	após	diversas	condenações	criminais,	na	maioria	das	
vezes,	a	situação	de	violência	volta	a	ocorrer	e	às	vezes	de	forma	ainda	mais	brutal.

Ademais,	não	se	pode	olvidar	a	importância	da	atuação	ministerial	no	âmbito	
extrajudicial,	 sendo	 essa	 de	 extrema	 eficácia	 na	 solução	 dos	 conflitos,	 propiciando	
rapidez	e	efetividade,	bem	como	evitando	a	 sobrecarga	do	Poder	 Judiciário,	 além	de	
permitir	o	cumprimento	da	função	essencial	do	Parquet,	que	é	a	defesa	dos	direitos	da	
sociedade,	sobretudo	das	minorias	e	dos	vulneráveis,	como	é	o	caso	das	mulheres.
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Assim,	 considerando	 as	 circunstâncias	 acima	 expostas,	 foram	 desenvolvidas	
quatro	 ações:	 Grupo	 Reeducar;	 Fluxograma	 de	 Atendimento	 às	 Vítimas	 de	 Violência	
Doméstica	 e	 Familiar;	 Encaminhamentos	 para	 a	 vítima;	 e	 Questionário	 -	 Medidas	
Protetivas,	as	quais	serão	individualmente	apresentadas	a	seguir.

2 AÇÕES DESENVOLVIDAS

2.1	GRUPO	REEDUCAR

No	momento	em	que	surge	um	pedido	de	medida	protetiva,	previsto	no	art.	
22	da	Lei	m.°	11.340/2006,	por	parte	da	vítima,	e	após	constatada	a	sua	necessidade,	
nasce	também,	lado	a	lado,	o	dever	do	autor	de	comparecimento	neste	grupo	reflexivo,	
permitindo,	 assim,	uma	ação	preventiva,	 haja	 vista	que	 tal	 responsabilidade	 inicia-se	
antes	mesmo	da	formação	da	ação	penal.

Assim,	o	Grupo	Reeducar	é	 voltado	para	os	autores	de	atos	que	 configuram	
violência	 doméstica,	 em	 todas	 as	 suas	 formas,	 conforme	 estabelecida	 no	 art.	 5°	 do	
diploma	normativo	supramencionado.

2.1.1	Justificativa

A	 partir	 de	 uma	 análise	 do	 perfil	 dos	 autores	 de	 atos	 que	 configuram	
violência	 doméstica	 é	 possível	 observar	 que	 essa	 violência	 é	 democrática,	 ou	 seja,	
não	há	seletividade,	distinção	quanto	raça,	credo	e	classe	social,	demonstrando,	como	
consequência,	 que	muitas	 vezes	 o	 autor	 é	 um	 homem	 comum,	 que	 não	 demonstra	
necessariamente	 agressividade	 em	 seu	 meio	 social,	 e	 que	 perpetra	 aquele	 ato	 em	
razão	 de	 a)	 padrões	 anteriormente	 vivenciados;	 b)	 cultura	 machista	 enraizada;	 c)	
desconhecimento	das	formas	de	violência	e	do	comportamento	violento;	dentre	outras.

À	vista	disso,	a	ideia	central	do	grupo	passa	longe	do	viés	punitivo	–	o	qual	é	
deixado	a	cargo	do	Processo	Penal	–,	buscando,	em	verdade,	que	ao	final	dos	05	(cinco)	
encontros	 ocorra	 o	 reconhecimento	 do	 erro,	 a	 mudança	 comportamental	 naquele	
homem,	e	mais,	a	disseminação	da	informação,	para	que	eles	possam	identificar	neles	
mesmos	 ou	 até	 em	 outras	 pessoas	 atitudes	 que,	 a	 princípio,	 eram	 tidas	 como	 não	
violentas.

Por	fim,	ressalta-se	que	não	é	desconhecido	que	a	dificuldade	da	mulher	sair	
de	um	relacionamento	abusivo	é	imensa,	mas	ainda	quando	o	finaliza,	a	violência	não	
necessariamente	acaba,	pois	aquele	homem	certamente	terá	outros	relacionamentos,	
logo,	tratar,	reeducar	e	informar	os	autores	de	tais	atos	também	protege	as	vítimas	(atuais	
ou	futuras),	além	de,	como	anteriormente	salientado,	possibilitar	um	rompimento	de	
um	ciclo	de	violência	muitas	vezes	enraizado	na	vida	daquele	homem.

2.1.2	Metodologia

O	Grupo	Reeducar	tem	duração	de	05	(cinco)	semanas,	com	01	(um)	encontro	
semanal,	na	sede	do	Fórum	de	Cornélio	Procópio,	especificamente	no	Salão	do	Tribunal	
do	Júri,	ministrados	por	profissionais	de	diversas	áreas,	tais	como:	Promotores	de	Justiça,	
Defensores	Público,	Juízes	de	Direito,	Psicólogos,	Assistentes	Sociais,	dentre	outros.

Ademais,	em	cada	um	dos	encontros	é	entregue	aos	participantes	formulários,	
nos	quais	eles	podem,	anonimamente,	opinarem	a	respeito	do	grupo,	inclusive	através	
de	críticas,	bem	como	relatarem	sobre	seus	aprendizados.

2.1.3	Resultados	positivos

Até	 a	 confecção	 do	 presente	 trabalho	 foram	 realizados	 03	 grupos,	 os	 quais	
tiveram	em	comum	os	seguintes	aspectos	positivos:	a)	zero	 índice	de	reincidência;	b)	
busca	por	órgãos	especializados	–	um	dos	participantes	pediu	ajuda	para	ser	internado,	e	
atualmente	se	encontra	fazendo	acompanhamento	regular	com	o	CAPS;	c)	compreensão	
das	violências	psicológica	e	moral	como	formas	de	violência	constatada	não	só	através	
dos	 formulários	 supracitados,	mas	dos	 comportamentos	nos	encontros	 realizados;	d)	
mudança	brusca	e	positiva	no	comportamento	dos	participantes,	em	especial	quando	
comparados	o	primeiro	e	o	último	encontro,	ou	com	os	relatórios	realizados	por	órgãos	
assistenciais	que	acompanham	aquela	família,	como	por	exemplo	o	SAIJ.

2.2	FLUXOGRAMA	DE	ATENDIMENTO	ÀS	VÍTIMAS	DE	VIOLÊNCIA	DOMÉSTICA	E	FAMILIAR

Embora	o	Código	Penal,	o	Código	de	Processo	Penal	e	a	Lei	Maria	da	Penha	
disponham	a	respeito	do	procedimento	a	ser	adotado	nos	casos	de	crimes	envolvendo	
violência	 doméstica	 e	 familiar	 contra	 vítimas	 mulheres,	 é	 vasto	 o	 desconhecimento	
quanto	 a	 forma	 como	 se	deve	proceder	nesses	 casos,	 bem	como	quem	–	devem	ou	
podem	–	procurar,	além	de	quais	as	medidas	disponíveis	existentes	e	o	que	pode	ocorrer	
em	caso	de	descumprimento	destas,	dentre	outras	dúvidas.

Assim,	a	ideia	nuclear	do	fluxo	é	expor	de	uma	forma	didática,	simples	e	ampla	
sobre	o	procedimento	nos	casos	de	violência	doméstica,	tanto	em	relação	ao	atendimento	
prestado	às	vítimas,	como	em	relação	às	consequências	advindas	das	referidas	práticas	
criminosas.

Importante	 salientar	 que	 o	 fluxograma	 não	 se	 direciona	 apenas	 para	 o	
conhecimento	da	própria	vítima,	mas	também	para	sociedade	de	modo	geral,	eis	que	
a	disseminação	da	informação	é	essencial	para	o	combate	à	violência	doméstica,	pois	
permite	que	as	pessoas	possam	identificar	tal	situação	e	mais,	cientificar	essas	mulheres	
em	 situação	 de	 extrema	 vulnerabilidade	 sobre	 a	 existência	 de	 uma	 rede	 de	 apoio,	
incentivando-as	a	romper	com	esse	ciclo	de	violência.
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2.2.1	Justificativa

“Conhecimento	é	poder.”

Essa	 frase	simples,	mas	com	uma	força	gigantesca	 foi	dita	pela	Dra.	Nayani	
Kelly	 Garcia	 no	 Seminário:	 A	 atuação	 do	 MPPR	 no	 enfrentamento	 à	 violência	 de	
gênero	 contra	 a	mulher,	 realizado	 no	Auditório	 do	MPPR,	 e,	 é	 justamente	 por	 isso	
que	surgiu	a	ideia	do	fluxo.

A	 ausência	 de	 uma	 rede	 de	 apoio	 ou	 mesmo	 o	 desconhecimento	 de	 sua	
existência	é	mais	um	vilão	no	combate	a	Violência	Doméstica,	motivo	pelo	qual,	com	
o	fluxo,	busca-se	levar	conhecimento	e	apoio	a	todas	aquelas	pessoas	que	estão	em	
situação	de	 vulnerabilidade,	 bem	 como	aquelas	 que,	 embora	não	 estejam,	 possam	
vir	 a	 ajudar	 quem	 se	 encontra,	 possibilitando,	 assim,	 a	 compreensão	 a	 respeito	 do	
procedimento	que	será	desenvolvido	a	partir	da	notícia	de	uma	situação	de	violência	
doméstica,	 além	 da	 descoberta	 da	 existência	 de	 órgãos	 apoiadores,	 seja	 para	 fins	
psicossociais,	seja	para	orientação	jurídica.

2.2.2	Metodologia

A	 fim	 de	 permitir	 a	 construção	 do	 fluxograma,	 foram	 realizadas	 reuniões	
com	 os	 órgãos	 da	 rede	 de	 proteção,	 além	 obviamente	 do	 Ministério	 Público,	 a	
Defensoria	 Pública,	 CRAS,	 CREAS,	 Conselho	 Tutelar	 e	 a	 Delegacia	 Especializada	 de	
Atendimento	à	Mulher.

Em	 seguida,	 no	 intuito	 de	 dar	 publicidade	 ao	 trabalho	 desenvolvido,	
foram	 realizadas	 palestras	 para	 enfermeiras,	 técnicas	 de	 enfermagem,	 agentes	
comunitários,	bem	como	em	colégios	estaduais	e	municipais.

O	 próximo	 passo	 é	 a	 distribuição	 do	 fluxo	 em	 pontos	 estratégicos	 como:	
escolas,	hospitais,	órgãos	assistenciais	e	etc.

2.2.3	Resultados	positivos

Os	 ciclos	 de	 palestras	 já	 realizados	 escancararam	 a	 importância	 da	
informação,	 em	 especial	 para	 os	 profissionais	 que	 trabalham	 na	 “ponta”,	 ou	 seja,	
enfermeiros,	 técnicos	 de	 enfermagem,	 agentes	 comunitários	 e	 professores,	 dentre	
outros.

Isso	 porque,	 esses	 profissionais,	 muitas	 vezes,	 são	 os	 responsáveis	
por	 efetuarem	 os	 primeiros	 atendimentos	 com	 aquela	 mulher	 em	 situação	 de	
vulnerabilidade,	 logo,	 estando	 devidamente	 capacitados/informados	 sobre	 os	
procedimentos,	é	possível	garantir	uma	maior	proteção	à	vítima.

A	título	exemplificativo,	 tem-se	que	em	uma	das	palestras	 realizadas,	alguns	
agentes	 demonstraram	 desconhecimento	 a	 respeito	 de	 algumas	 medidas	 protetivas	
importantes	como,	por	exemplo,	afastamento	do	lar	-	mesmo	quando	a	residência	não	
é	 da	 vítima	 -,	 bem	 como	 da	 imposição	 de	 pagamento	 de	 alimentos	 provisórios,	 e	 o	
fluxo	nos	permite	sanar,	ou	ao	menos	amenizar,	tais	falhas.

Ademais,	 vale	 salientar	 que	 a	 vítima,	 de	posse	 tais	 informações,	 ou	 seja,	 da	
existência	 de	 medidas	 protetivas,	 das	 consequências	 para	 o	 descumprimento,	 bem	
como	da	rede	de	apoio,	fica	mais	encorajada	a	quebrar	o	silêncio	e	superar	da	situação	
de	vulnerabilidade.

2.3	ENCAMINHAMENTOS	PARA	A	VÍTIMA

Em	que	pese	a	existência	de	políticas	públicas	e	de	órgãos	que	possam	auxiliar	
a	 mulher	 em	 situação	 de	 vulnerabilidade,	 há	 patente	 desconhecimento,	 em	 razão,	
muitas	vezes,	da	ausência	de	divulgação	e/ou	instrução	destas	mulheres.

Assim,	 foram	 desenvolvidos	 dois	 termos	 de	 encaminhamento,	 quais	 sejam:	
a)	 Termo	 de	 Encaminhamento	 ao	 Centro	 de	 Referência	 Especializado	 de	 Assistência	
Social;	e	b)	Termo	de	Encaminhamento	a	Defensoria	Pública.

O	 primeiro	 no	 intuito	 de	 que	 seja	 prestada	 orientação	 psicossocial	 àquela	
mulher,	inclusive	com	o	direcionamento	a	outros	órgãos	se	necessário,	como	a	própria	
rede	de	saúde.

E	 o	 segundo,	 por	 sua	 vez,	 para	 a	 orientação	 jurídica,	 independentemente	
da	 condição	 financeira	 da	 vítima.	Nesse	 ponto,	 vale	 frisar	 que,	 não	 necessariamente	
a	 Defensoria	 Pública	 ingressará	 com	 as	 medidas,	 mas,	 ao	 menos	 orientará	 sobre	
as	 possibilidades	 existentes,	 por	 exemplo	 questões	 atinentes	 a	 alimentos,	 divórcio,	
guarda,	visitação,	moradia,	dentre	outros.

2.3.1	Justificativa

Primeiramente,	 baseando-se	 em	 experiências	 anteriores	 e	 até	 mesmo	 de	
outras	áreas,	observou-se	que	a	força	documental	é	maior	do	que	a	verbal.

Ou	 seja,	 quando	 é	 entregue	 um	 papel	 com	 um	 encaminhamento	 nas	mãos	
daquela	 mulher,	 e,	 consequentemente,	 explicado	 sobre	 a	 rede	 de	 apoio,	 há	 maior	
encorajamento	para	que	ela,	de	fato,	procure	os	órgãos	de	proteção.

Ademais,	 os	 atendimentos	 prestados	 após	 o	 encaminhamento,	 permitem	
o	amplo	 conhecimento	das	 vítimas	 a	 respeito	das	medidas	que	podem	ser	 adotadas	
tanto	no	meio	jurídico	como	no	psicossocial	a	fim	de	encerrar	tal	situação.
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Frise-se,	 por	 fim,	 que	 as	 orientações	 jurídicas,	 bem	 como	 os	 atendimentos	
psicológicos/sociais	 por	 parte	 dos	 órgãos	 de	 apoio,	 propiciam	 a	 recuperação	
da	 vítima	 em	 vários	 sentidos,	 no	 tocante	 a	 cessar	 o	 relacionamento	 abusivo,	 e,	
consequentemente,	a	prática	da	violência,	além	do	reestabelecimento	da	mulher	com	
o	rompimento	os	diversos	padrões	de	dependência	(psicológica,	financeira,	familiar).

2.3.2	Metodologia

No	momento	 em	que	 a	mulher	 comparecer	 na	Delegacia	 ou	 até	mesmo	no	
Ministério	 Público,	 seja	 para	 registrar	 o	 Boletim	 de	 Ocorrência,	 seja	 para	 requerer	
medida	 protetiva,	 a	 ela	 serão	 entregues	 os	 dois	 termos,	 a	 fim	 de	 que	 esta	 tome	
conhecimento	a	respeito	da	existência	de	Órgãos	que	podem	auxiliá-la,	não	só	na	parte	
psicossocial,	mas	também	na	parte	jurídica.

2.3.3	Resultados	positivos

Os	resultados	positivos	são	a	efetiva	procura	do	órgãos	por	parte	das	mulheres	
em	situação	de	vulnerabilidade,	e,	consequentemente,	maior	proteção	das	mesmas.

2.4	QUESTIONÁRIO	-	MEDIDAS	PROTETIVAS

O	questionário	tem	como	base	a	Lei	n.°	11.340/2006,	em	especial	o	seu	art.	22.

Isto	é,	analisadas	todas	as	medidas	protetivas	disponíveis	em	favor	da	mulher	
em	 situação	 de	 violência	 doméstica	 e	 familiar	 foram	 elencadas,	 em	 relação	 a	 cada	
inciso,	quais	seriam	os	questionamentos	básicos	necessários	para	que	a	aquela	medida	
protetiva	pudesse	se	concedida.	

Vejamos.

Uma	 das	 medidas	 constante	 do	 referido	 rol	 é	 a	 proibição de frequentação 
de determinados lugares.	Ocorre	que	não	era	 sequer	questionado	a	mulher	 se	havia	
algum	local	específico	–	que	o	requerido	a	procurava	-	a	ser	apontado,	por	exemplo:	a)	
a	vítima	trabalha?	Qual	endereço	do	trabalho?	Dentre	outros.

2.4.1	Justificativa

No	 momento	 da	 concessão	 de	 vista	 ao	 Ministério	 Público	 em	 razão	 do	
pedido	de	medida	protetiva	por	parte	da	vítima	realizado	na	Delegacia	de	Polícia	Civil,	
constatava-se	a	ausência	de	elementos	cruciais	para	a	manifestação	favorável	ao	pleito,	
razão	pela	qual,	entendeu-se	necessária	a	confecção	de	um	questionário/formulário,	a	
fim	de	se	alcançar	a	higienização	das	ideias,	bem	como	a	real	efetividade	das	medidas	
protetivas.

Isso	 porque,	 verificadas	 todas	 as	 informações	 acerca	 da	 situação	 concreta	

da	 violência	 estabelecida	 contra	 a	mulher,	 tanto	 o	Ministério	 Público	 como	 o	 Poder	
Judiciário	poderão	assegurar	a	proteção	jurídica	da	forma	eficaz	a	que	cada	caso	exige.

2.4.2.	Metodologia

A	 proposta	 é	 de	 que	 as	 perguntas	 constantes	 no	 referido	 questionário,	
entregue	à	Delegacia	de	Polícia,	sejam	realizadas	pela	autoridade	policial	no	momento	
da	solicitação	da	medida	protetiva	pela	vítima,	a	fim	de	que	o	Ministério	Público	e	o	
Poder	 Judiciário,	 possam	 ter	 substrato	 mínimo	 para,	 respectivamente,	 manifestar	 e	
decidir	a	respeito	do	que	fora	requerido.

2.4.3.	Resultados	positivos

Os	 resultados	 positivos	 são	 a	 maior	 proteção	 da	 vítima,	 bem	 como	 a	
efetividade	 das	 medidas	 protetivas	 e	 dos	 trabalhos	 dos	 órgãos	 da	 rede,	 além	 da	
prevenção	de	determinadas	situações	prejudiciais	à	mulher.

A	 título	 exemplificativo,	 em	 especial	 sobre	 a	 necessidade	 de	 confecção	 dos	
questionários,	 ressalte-se	 uma	 das	 situações	 evidenciadas	 na	 comarca	 de	 Cornélio	
Procópio,	 em	 que	 a	 própria	 vítima	 teria	 se	 afastado	 do	 lar	 com	 os	 filhos	 do	 local,	
passou	 a	morar	 em	 local	 de	 condições	 precárias,	 sem,	 inclusive,	 perceber	 alimentos	
provisórios	por	parte	do	autor	da	violência.

Note-se	que	tal	situação	poderia	ter	sido	desde	o	início	evitada	se	constatadas	
as	 informações	 necessárias	 ao	 caso	 quando	 da	 concessão	 de	 medidas	 protetivas,	
estabelecendo,	 por	 exemplo,	 o	 afastamento	 do	 lar	 por	 parte	 do	 requerido,	 e	 a	
prestação	de	alimentos	provisórios	aos	filhos	pelo	mesmo.

3 RECURSOS ENVOLVIDOS

A	execução	das	ações	anteriormente	apresentadas	 foram	possíveis	em	razão	
da	colaboração	e	apoio	–	especialmente	–	da	Defensoria	Pública	do	Estado	do	Paraná,	
e	 de	 outros	 órgãos	 como:	 Poder	 Judiciário,	 Conselho	 da	 Comunidade,	 Delegacia	
Especializada	de	Atendimento	à	Mulher,	CRAS,	CREAS,	Secretária	Municipal	da	Mulher,	
Secretária	de	Saúde	e	UTFPR.

4 CONCLUSÃO

Ao	 longo	 dos	 anos,	 e,	 após	 processo	 demasiadamente	 lento,	 felizmente	
fora	 constatado	que	a	 violência	 contra	 a	mulher	não	é	um	problema	exclusivamente	
doméstico,	 e	 sim	 da	 sociedade	 como	 um	 todo,	 razão	 pela	 qual	 são	 de	 extrema	
importância	as	ações	preventivas	e	combativas	deste	cenário.
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Nessa	 linha,	 tem-se	que	o	Ministério	Público	como	agente	de	transformação	
social	e	defensor	dos	direitos	da	coletividade,	em	especial	da	parcela	mais	vulnerável,	
deve	 ter	 papel	 de	 destaque	 em	 tais	 ações,	 de	modo	 proativo,	 não	 só	 na	 execução,	
mas	também	na	 junção	dos	demais	órgãos	atuantes	na	rede	de	proteção,	bem	como	
na	fiscalização	dos	procedimentos,	a	fim	de	que	se	construa	uma	rede	de	apoio	sólida	
para	as	mulheres.

REFERÊNCIAS

Para	a	realização	do	Grupo	Reeducar	–	voltado	para	os	autores	de	atos	que	configuram	
violência	doméstica,	em	todas	as	suas	formas	(uma	das	ações	desenvolvidas),	utilizou-
se	 como	 inspiração	e	parâmetro	os	grupos	 criados	em	Cia	Norte	 (Grupo Sensibilizar, 
desenvolvido pela Dra. Elaine Lopo Rodrigues e pela assistente social Adrieli Volpato 
Craveiro)	e	São	João	do	Triunfo	(Grupo	Refletir,	desenvolvido	pelo	Dr.	Thimotie	Aragon	
Heemann,	pela	psicóloga	Bianca	Grabicoski	e	pela	assistente	social	Ana	Paula	Grechaki	
Halila),	 sendo,	 realizadas	 posteriormente	 as	 devidas	 modificações	 de	 acordo	 com	 a	
realidade	da	Comarca,	bem	como	dos	debates	realizados	durante	as	reuniões	com	os	
demais	órgãos	de	apoio.
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